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   و حقوق  عدالت
  *نيا ناصر قربان

  چكيده

اي در نظامهـاي حقـوقي و نظـام حقـوقي      مبنا و هدف حقوق جايگاه ويـژه عنوان  عدالت به
شناسـي مطـرح شـود كـه خـود در سـيره و        كه عدالت از زبان عـدل  خصوص آن به. اسالم دارد

عـدل و   واژةبررسـي   در اين نوشتار تالش گرديده اسـت تـا ضـمن   . گفتار مظهر عدل تام است
  .آثار آن در نظام حقوقي و بويژه، حقوق كيفري بررسي گردد يظلم از گفتار علو

  ).ع(، حقوق، نظام حقوقي، عدل و ظلم، امام عليعدالت :واژگان كليدي

   مقدمه

خـود    مطلـوب   را آرمـان   و آن  شـناخته  خود مي  نبشر از آغاز تمد  كه  است  مفهومي  عدالت
  هياال  عدل  ةآموز  كه  بس  همين  ،عدالت  در اهميت.  است  كوشيده  استقرار آن  براي و  دانسته مي
  دادورزي  بـه   ،در عهـد عتيـق  .  اسـت   هـي اال  پيـامبران   تمـام   وگرانسنگ  مهم  هاي آموزهاز   يكي

  زمـين   خداونـد را داور تمـام    ،سـرور عبرانيـان    نخسـتين  ، ابـراهيم .  است  شده  خداوند اشاراتي
و   جهـان   ةآفريننـد   جايگـاه  دريهود نيـز خداونـد    نزد عالمان ). 25:18،  سفر پيدايش(خواند  مي

                                                           
  .عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد *

 . 17/6/82: ييدتأتاريخ     10/3/82: تاريخ دريافت
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بايد  مي  داند و بندگان گيرند، مي مي  يشپ  در زندگي  كه  روشي  لؤورا مس  بندگانش  ،انسان  خالق
  درسـت   همواره ،خداوند  هاي پاسخگو باشند وداوري  يهاال  عدل  خود در پيشگاه  اعمال  ةدربار

يشـنا  (» كنـد  نمـي   مالحظه  و ازكسي  فراموشكار نيست ؛است  منصف ،خداوند«.  است  و عادالنه
  )42  ص: 1350،  نهك.  الف( ).22:4،  آووت

  مسـيحي   مانهر چند متكلّ ؛ است  آمده  ميان  به  هياال  از عدل  سخن  ،مسيحيت  در آيين  همچنين
 )81 :تا ، بي هيسين(. ورزند خداوند تأكيد مي  خواهي و نيك  نيكويي  چون  تر بر اوصافي بيش

خداونـد و    تـر از عـدالت   تر، آشكارتر و با تأكيد بيش بسيار روشن  بصورتي  ،كريم  در قرآن 
  . است  رفته  سخن  دادگري  ضرورت
  اسـت   رانداو  كنـد و او بهتـرين   مـي   را بيـان   حـق   كـه   خـدا نيسـت    دسـت   جـز بـه    فرمان

  .كند نمي  ستم  كسي  خداوند به. )57):6( انعام(
  ؛)40):4(نساء(دارد  روا نمي  ستم  اي هذر  خدا هموزن  در حقيقت

  :كنند مي  ستم  خويش  در حقّ  ، آدميانند كه اين  بلكه
  دارنـد  يروا مـ   سـتم   ها خـود بـر خويشـتن    انسان  ولي ؛كند نمي  ستم  مردم  به  روي  هيچ  به ،خداوند

  .)44):10( يونس 
  :خواند مي فرا  و انصاف  عدل  را به  دادگر مردم  خداي

 .)90):16( نحـل (دهد  مي  فرمان  خويشاوندان  به  و بخشش  و نيكوكاري  دادگري  خدا به ، در حقيقت
  :دارد مي  را دوست  او دادگران

  ،)42):5(مائده(دارد   دوست را  دادگران ،خداوند  كه  كن  حكم  ميانشان  عدالت  به  پس
  :ستا ها داوري  خداوند برترين  و داوري

  .)50):5( مائده(  از خدا بهتر است  كسي  چه  دارند، داوري  يقين  كه  مردمي  براي ...
  :كند مي  فيمعرّ انبيا  از بعثت  خويش  را هدف  عدالت  داشتن خداوند بر پا
  بـه   تـا مـردم    فروفرستاديم  و ميزان  كتاب  و با آنان  كرديم  عوثآشكار مب  خود را با داليل  ما رسوالن

  ).25 ):57( الحديد... (كنند  قيام  و قسط  عدل
بـا    آنـان   رفتار كنند و دشمني  عادالنهنيز   با كافران  يحتّ  دهد كه مي  فرمان  مؤمنان  خداوند به

  :نكشاند  عدالت  ترك  را به ها آن ، قومي
  دهيد و دشـمني   گواهي  عدالت  كنيد و از روي  خدا قيام  براي  همواره !ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي

و ازخدا   تر است نزديك  پرهيزكاري  به  بورزيد كه  عدالت .نكشاند  عدالت  ترك  شما را به  با جمعيتي
  ).8):5(  مائده( هي داردآگا  از كارهايتان  بپرهيزيد كه
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  از در جنـگ   بـا آنـان    كه  دشمناني  به  كردن  و نيكي  ورزيدن  را از عدالت  خداوند مسلمانان
  :دارد  را دوست  خود دادگران  كه آن  چه ؛كند مي  توصيه  بدان  بلكه ،دارد تنها باز نمي  اند، نه نشده وارد

پيكار نكردند وشما با شما   در امر دين  كه  كساني  به  عدالت  و رعايت  كردن  خداوند شما را از نيكي
 دارد مـي   را دوسـت   پيشـگان   زيـرا خداونـد عـدالت    ؛كنـد  نمـي   نهـي  ،نراندنـد   بيرون  را از ديارتان

  ؛)8): 60( ممتنحه(
و دهد  مي  خود ادامه  حيات  به  و نابرابري  ظلم  ميان  انساني  جامعةهنوز  ،تأكيد  همه  ا با اينام

  ةدر انديش  كس  باشد و هيچ  حاكم  دادگريزندگي در   هكيكي از آرزوهاي بزرگ زمان ما است 
  اجتمـاعي   هاي و سياست  و قوانين  آحاد جامعه  دادوستدها و روابط ؛نباشد  ديگري  به  ايراد ستم

  تبعيضـي   و مضـرات   خيرات  در توزيع شود؛  ها رعايت انسان قوق ح ؛باشد  عادالنه  در آن  جاري
قـرار    مورد عنايـت   هممتّ  حقوق ؛شود  رعايت  و انصاف  طرفي  بي داوري،در  شود؛ن  اعمال انارو
  پيشـگيري   طبقـاتي   هـاي  و تشديد فاصله  ثروت از تمركز  اقتصادي  هاي سياست  در تنظيم ؛گيرد
 ، اجتمـاعي   و ابعـاد ديگـر نظـام     سياسـي   حاكميـت   و اعمـال   قانون  طور در وضع د و همينشو

  را در دل  آن  بـه   رسـيدن   شـوق   بشر همواره  كهاست   آرزويياين  .قرار گيردنظر   مورد  ،عدالت
هنـوز   ،جديد  ةهزار  و ورود به  بيستم  قرن  ، در پايان حال  بااين.  است  زيسته  شوق  و با آن  داشته
  هـاي  بـا وجـود پيشـرفت   . كننـد  مي  زندگي  انساني غير  وضعيتها در  از انساناي  گسترده  بخش

ايجـاد    بـراي   انسـان   توانـايي   افزايش  و درنتيجه  فني -  علمي  ، تعداد بيشمار اختراعات گسترده
ارتباطات جهاني، هر چند اميدهايي در سـطح جهـان بـراي بهبـود      ةتغيير در جهان و نيز توسع

 و ، نشـده   حـاكم   در جهـان از حيـث عـدالت     بهتري  وضعيت ؛ اما وضعيت اجتماعي ايجاد شده
تـر   كشورها بسـيار بـيش    و ثروتمندان  فقيران  فقير و ثروتمند و نيز ميان  كشورهاي  ميان  كافش

  و جوامـع   كنـوني   جهـان   كـه   المللي و بين  يملّ  در سطح  اجتماعي  عدالتي در كنار بي.  است شده
  نيـز ديـده    سـي و سيا  حقـوقي   عـدالتي  د بيمتعد  هاي ، شكل است  ما را فراگرفته  انساني  مختلف

را زيـر پـا     اشخاصـي   بنيـادين   حقـوق   ،زننـد و در مـواردي   مـي   دامن  ها بدان دولت  شود كه مي
بـر    تأكيد ورزيد و افزون  تر بدان بيش ؛را از نو شناخت  عدالت  ارزش بايد  حال  در اين. نهند مي

  .بود گستر نيز ، عدالت عدالتخواهي

  )ع(  علي  امام  انديشه در  عدالت  مفهوم .1

و   اســت  آمــده) 5  ص:  ك.ر(  و انصــاف  ، مســاوات ، دادگســتري قســط  معــاني ، بــه عــدالت
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  ارائـه   هاي تعريف  اند و شايد اغلب كرده  ارائه  از آن  ديمتعد  ،  تعاريف در اصطالحوران،  انديشه
  عالمـان  ، مثـال  طـور  بـه  ؛تاباند را باز مي  از حقيقت  بخشي ، مصداقند و هر يك به   ، تعريف شده

و   غضـب   ةقـو   كـردن   سياسـت «يـا  »  عاقلـه   ةقـو   بـراي   عملي  انقياد عقل»  را به  عدالت ، اخالق
دهـد   مـي   فرمان  واجب  به  كه  نفساني  اي ملكه»  را به  آن  ،و فقيهان )51 – 1/52 :نراقي( ،» شهوت

ـ )332/  7  :هــ  1391،  الحكـيم   الطباطبـائي (» دارد باز مي  و از حرام و   بـر شـرع    اسـتقامت «ا ؛ ي
ـ » .و رفتـار   در سـلوك   و اعتـدال   وسـط  حـد   رعايـت «و يـا  »  اسالم  طريقت  .انـد  كـرده   فتعري

  )256: 1377،  جمشيدي(
تقوا   را بر مالزمت  انسان  كه  است  هكرد  تعريف  نفساني  حالتي  را به  عدالت  )ره( خميني امام 
عرفـاً    كـه   اعمالي  ارتكابگناهان كوچك، و و اصرار بر   بزرگ  گناهان  ارتكاب انگيزد و از برمي
  )249  /1: الخميني( .دارد باز مي ،كند مي  داللت  در دين  مباالتي بر بي

  )38:  1342،  افالطون( . است  گفته  سخن  از عدالت  تفصيل  جمهور به  در كتاب  افالطون
 يابنـد  دست مي  آن  به  فلسفه  دامان  يافتگان  تربيت فقط  كه  است  يآرمان ، عدالت،  نظر وي  به 
  شـود كـه   برقرار مي  در صورتي  اجتماعي  عدالت. رسيد  آن  به  توان نمي  وحس  تجربه  ياري  و به

  در كـار ديگـران    را دارد و از مداخلـه   و استعداد آن  شايستگي  زند كه  دست  كاري  به  هر كس«
 ،گيـرد   دسـت   را بـه   حكومـت  ، بپردازد يا فرد سـپاهي   سپاهيگري  به  اگر تاجري  پس ؛»بپرهيزد
خواهـد    عدل  جانشين  و ظلم  خواهد ريخت  هم  به ، است  اجتماع  بقا و سعادت  ةالزم  كه  نظمي
  وضـع بـر م   اينان  كه  است  آن  و عدل  است  و حكيمان  خردمندان،  دانايان  ستةشاي ، حكومت. شد

  .كند  حكومت  و زور،خرد بر جامعه  پول  جاي  خود قرار گيرند و به
را »  از قانون  پيروي»   اند و برخي كرده  امعن « مشترك  نفع«  را به  عدالت ،وران هاز انديش  اي پاره
  :اند دانسته  عدالت

  فضـايل   تمام  شامل  عاماي نمع  به  عدالت:  است  و خاص  عام  دو معناي  داراي  عدالت ،ارسطو نظر  به
  است  كسي  از آن  واقعي  سعادت.  است  كرده  ستم ،زند  دست  اي كار ناشايسته  به  ؛ زيرا هر كس است
و   افـراط : دارد  بـزرگ   دو آفـت   انسان  فضيلت. كند  اطاعت  عقل  باشد و از دستورهاي  با فضيلت  كه

 ؛ اسـت   از فضـايل   رذايل  تشخيص  ميزان  ،و اعتدال  روي  ميانه. از هر دو پرهيز كرد  بايستي  كه  تفريط
  در آخـرين .  اسـت   فضـيلت ،  شـجاعت   آنها يعنـي   بين  و حد وسط  هر دو مذموم  ر و ترستهو  پس

  )614/ 1  :1376،  كاتوزيان( . است»  عياجتما  تقواي»  عام ي امعن  به  عدالت : گفت  توان مي  تحليل
  هميشـه   ،عـدالت   هـدف .  و اشيا اسـت   اشخاص  برابر داشتن  ،كلمهّ  خاص  معناي  به  عدالت
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  اشـخاص   و حقـوق   و تكاليف  سود و زيان  بين  كه  است  اين  مهم .نيست  رياضي  تساوي  تأمين
  : گفت  توان مي  عدالت  تعريف در  پس ؛شود  رعايت  و اعتدال  تناسب

،  از همـان   نقـل   بـه . (داد  سـت ا او ّ را حـق   چـه  آن  هـر كـس    بايد به  ،آن  موجب  به  كه  است  فضيلتي
  )8/ وكيو  ژرژدل
  : يافت  توان مي  از عدالت  تعريف  سه )ع(  امام  سخنان يبا استقرا

  : انصاف  يامعن  به  عدالت. 1
  . التفضل  حسانو اال  االنصاف  العدل»  و االحسان  اهللا يأمر بالعدل  ان»  تعالي  قوله  في  و قال
  و احسـان  ، ، انصـاف  عـدل : فرمـود » دهد مي  فرمان  و احسان  عدالت  خدا به«خداوند   فرموده  ةدربار
  )131: قصار  ، كلمات البالغه نهج( .  است كردن  نيكي
  انصـاف  فرهنگ عميـد، .  است  نيز آمده  انصاف  معناي  به  و عدالت  ،عدالت  معناي  به  انصاف

  :گويد مي  العرب  لسان.  است  و داد معنا كرده  لعد  را به
. رفتـار كـرد    عـدالت   بـه   يعنـي  ،داد  انصـاف   مردي: شود مي  گفته  وقتي  يعني ، لَعد  اي  الرّجل  اَنْصف
   )894  /2: 1362،  لنگرودي  جعفري( .بينند نمي تفاوتي  هيچ  و انصاف  عدالت  بين  دانان از حقوق  اي پاره
  : معتقد است  عدالت ، دربارةپرداز معاصر  انديشه ،رالز  جان
  )84:  76رالز،   جان(  .است  ، انصاف عدالت  در مفهوم  اساسي  ةنديشا

 ، عـام   معنـاي   بـه   و انصـاف   نيسـت   تفـاوتي   و انصاف  عدالت  بين  عام  در معناي  بايد گفت
خود   ةدر رابط  يعني  ،بده  خدا را انصاف :شود مي  گفته  وقتي.  است  عام  معناي  به  عدالت   مرادف

 بـارة در  يعنـي  ،بگيـر   را از ظالم  داد مظلوم: گويند مي  آور، و وقتي  جاي  هب ،بايد  را  چه و خدا آن
ة بـا اراد  )ع(  رسد امام نظر مي  به ) ، پيشين لنگرودي  جعفري. (خود بگذار  را برجاي  دو، حق  اين

از چهره   ، احساسي ، انصاف خاص  ا در معنايو ام ؛ دانسته  انصاف  مثابه  را به  لت، عدا عام  يامعن 
طـور   بـه   كـه  شـود  مـي   و تعادل  برابري  ماسواي  و شامل  است ّ در موارد خاص  تر عدالت لطيف 

و  ، رفتـه گ  و برابري فاصله  تساوي  از مفهوم ،برد كار مي همعنا ب  اين  را به  عدالت  كه  كسيطبيعي 
  . است  قرار داده  هجتو را مورد نظر و  حكمتي

  نتـايج   خـاص   در فرضـي   عادالنه  اي قاعده  اجراي  كه يابد مورد مي  زماني ، انصاف  به  رجوع
را   خـاص   در معنـاي   انصـاف . يابدتمايل   آن  اصالح  به  ،اخالقي  بار آورد و وجدان هب  نامطلوب

  :اند هكرد  تعريف  چنين
  بـر اصـول    بودن  استناد متكي  به وجود دارد و  حقوق  دركنار قواعد اصلي  كه  است  قواعدي  مجموع
  )145  /1،  كاتوزيان(. دهد را لغو كند يا تخصيص  تواند قواعد حقوقي مي  و برتر اخالقي  عالي
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  نبـوده   آن  تعريـف   در مقـام  هرچـ گ ؛ كـرده   را تعريـف   عـدالت   ديگري  كالم در  ،)ع( امام. 2
تـر   بـا فضـيلت    و دادگـري   آيا عـدالت   پرسد كه مي  از حضرت  سنج و نكته  با هوش  فردي. است
  ؟ يا جود وبخشندگي  است
  و انسـاني   اخالقي  ، دو فضيلت است  شده  پرسش  بر ديگري  يكي  و برتري  از فضيلت  چه آن
  شـخص  و دانسـته  مـي خـود    را آرمـان   تعـدال  ، اسـت  بوده  گريزان  از ستم  بشر همواره.  است

  و آسـان   بسيار روشن  پرسش  اين  رو در بدو امر پاسخ از اين ؛ستايد و مي  ستوده ميرا  نيكوكار 
  حقـوق   رعايـت   ، زيـرا عـدالت   نيست  برتر از بخشش ، عدالت  كه  است  روشن اًظاهر. مايدنُ مي

  ممسـلّ   حقوق ،خود  با دست ، بخشنده اام ؛ است  نآنا  حدود و حقوق  به  و تجاوز نكردن  ديگران
از   عـدالت  ،او   اجتمـاعي   ةو در فلسـف  )ع(  علـي امام   در مكتب ، وليكند مي  خود را نثار ديگري

  : ستا  آمده  آن  و وصف  ، تعريف عدالت  برتري  دليل  در بيان.  جود برتر است
  فالعـدل   خاص و الجود عارض  عام  سائس  جهتها العدل  مناالمور مواضعها و الجود يخرجها   يضع  العدل

  )437قصار،   ، كلمات البالغه  نهج( .اشرفهما و افضلهما
  اي تدبيركننـده ،  عدالت .كند مي  برون  را از جايش  آن  نهد و بخشش بايد باشد مي  كه  كارها را در جايي ، دالتع
  . است تر تر و با فضيلت شريف ، عدل  پس ؛ ستا  سود خاصگان  به  و بخشش ، سود همگان  به

و   دادگـري   گـويي . اسـت   ذكـر فرمـوده    عقل  را براي  تعريف  مينهديگر   در جايحضرت 
  . است  و عقل  خردورزي  عين  عدالت

:  فقـال  . لنـا الجاهـل    فصـف   ، فقيـل  ء مواضـعه  الشـي   يضـع   الذي هو: فقال  .لنا العاقل  صف: )ع(  له  و قيل
  . فعلت دق

  جـاي   را بـه   هـر چيـزي    كـه   است  خردمند آن: فرمود . كن  ما وصف  خردمند را براي :و او را گفتند
 هر چيز را  كه  است  آن  نادان  يعني»  كردم  وصف:  گفت . كن  ما وصف  را براي  نادان گفتند. خود نهد

  *.بايد ننهد  جا كه بدان
  : است  كرده  تعريف  را چنين  عدالت  طباطبايي  امهعلّ

                                                           
  هم  و فقه  و حكمت  و ارسطو نيز وجود دارد،در ادبيات  افالطون  در تعاريف  كه  ، چنان مضمون  مانند اين. 235،  همان *

  : خوانيم مي  مولوي  در مثنوي. شود مي  ديده
   شـعـوقـدر نام  عـوض )ودـچب(  ظلم       اندر موضعش  وضع )چبود(  عدل
  ز نضج و مكيدو  وزحلم  از غضب      ريدـآف  زدانـي  هر چه  باطل  نيست

  زـچي  چـا هيـزينه  نيست  قـشر مطل        زـچي  زينها هيچ  نيست  خير مطلق
 . 256  ، ابيات ، دفتر ششم ، مثنوي رومي  الدين  موالنا جالل
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، 1  ، ج تفسـير الميـزان  ( . لـه   ينبغـي   الذي  موضعه  في  وضعه و  حقه  القوي  من  حق  ذي  اعطاء كل  و هي
  )371 ص
  :گويد مي  عدالت  حقيقت ديگر در بيان   در جاي  همچنين
هـر    كـه   يطـور   امـور بـه    بين  موازنه  و برقراري  است  مساوات  بر پا داشتن  عدالت  حقيقت

  )353  /12  ،  همان( .شوند  امور مساوي  ةباشد و در هم  را داشته  خويش  مورد استحقاق  سهم  چيزي
  :نويسد مي  باره  در اين  استاد مطهري

  بررسـي ( . حـق   ذي ّ حـق   تجـاوز بـه    يـا عـدم    حـق   ذي  بـه   حـق  ياز اعطـا   اسـت   عبارت ، عدالت
  )16  / ق 1403،  اقتصاد اسالمي  مباني اجمالي

  بـه حقّي   هر ذي  حقّ يخود و اعطا  واقعي  هر چيز در جايگاه  نهادن ،ها تعريف  اين  ةدر هم
  . است  شده  دانسته  و دادگري  عدالت  معناي به  ،او

و   و جهـاني   عـام بـه حقيقـت،     هـا كـه   فرهنـگ   ةدر همـ   مشترك  اخالقي  از اصول  يكي. 3
را در بر   عدالت  دارند و معناي  توافق  بر آن  اديان  ةهم  پيروان  :گفت  انتو مي  و  است  فراتاريخي

خـود    بـراي   بدار كـه   را دوست  آن  ديگران  براي ؛ لنفسك  ماتحب  لغيرك  احبب« كه   است  ، ايندارد
  .نيز نپسند  ديگران  براي ، پسندي خود نمي  برايرا   چه آن يا « داري مي  دوست

 توانـد محـور   مـي   كه  ايم نكرده  و انديشه  ،شنيده  پند اخالقي  صورت به  را اغلب  لاص  ما اين
ويـژه    به ؛قرار بگيرد... و  ، اخالقي ، قضايي ، سياسي ابعاد قانونگذاري  در تمام  حكومتي  نظام  يك

  . در ابعاد ديگر بدانيم  عدالت  آمدن  و بستر فراهم  مرا مقد  اخالقي  اگر عدالت 
   مجتبـي   امـام   فرزنـد بزرگـوار خـويش     بـه   خطاب  شكل  را با شيواترين  اصل  اين امام
  حيـات   قلمروهـاي   رفتار بشـر در تمـام    ةعادالن  تواند مبناي مي  كه  طاليي  ؛ سخناني است نگاشته

  :قرار گيرد اجتماعي
  مـاتكره   له  و اكره  لنفسك  ما تحب  لغيرك  فاحبب  غيرك  و بين  ميزانا فيما بينك  نفسك  اجعل  يا بني

  نفسـك   مـن   و اسـتقبح .  اليـك   يحسـن   ان  كمـا تحـب    و احسـن   تظلم  ان  كما التحب  لها، و التظلم
  ما تعلم  قل  و ان  ما التعلم  و التقل  نفسك  من  لهم  بما ترضاه  الناس  من  و ارض  غيرك  من  ماتستقبح
  . لك  يقال  ان  ما التحب  والتقل
  ، بـراي  داري مي  خود دوست  براي  چه آن  پس ؛بشمار  ميزاني  و ديگري  خويش  خود را ميان!  پسركم
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؛ مكـن   و سـتم  ،مپسند  ديگران  براي ، شماري خود ناپسند مي  را براي  چه بدار، و آن  غير خود دوست
و  ،كننـد   تـو نيكـي    بـه   داري مي  ستدو  كه چنان ؛ كن  رود و نيكي  بر تو ستم  نداري  دوست  كه چنان 

در   را بپسند كـه   آن ،خود  براي  و از مردم  بدان  خود زشت  ، براي داري مي  زشت  ديگران  براي  چه آن
را   چه و مگو آن]  نداري  را خوش  آن  شنيدن  چه آن ، ديگران  هب[  و مگوي  پسندي ازخود مي  آنان  حقّ
،  البالغه نهج(. تو گويند  به  نداري  را دوست  چه ، و مگو آن داني مي  چه ود آنب  هرچند اندك ؛ داني نمي
   )301  /،  دكتر سيد جعفر شهيدي ، ترجمه 31  نامه

   و ظلم  آثار عدل .2

  اصـلي  عنصر ، و قواعد آن  عدالت  اصل  شود كه مي  روشن  بشري  جوامع  در تاريخ  از مطالعه
جـود  و  بـه   منوط  انساني  اجتماعات  و بقاي  دوام.  است  جوامع  تكامل و  توسعه  براي  يضرور و

  و امنيـت   و آسـايش   سـعادت   شـرط  ، عـدالت .  اسـت   در امـور مـردم    آن  يافتن  وفعليت  عدالت
پديـد    مـردم   ميان  و امنيت  آسايش  ميزان  همان  يابد، به  قتحقّ آناز   و هرمقداري  است  اجتماعي

  فتلـك ( )59 ):18(  الكهـف ( ،)موعـداً   لما ظلمـوا و جعلنـا لمهلكهـم     أهلكناهم  القري  وتلك(. خواهد آمد
 ، ظلـم  ، قرآن  در اصطالح  هالبتّ) 52 ):27(  النمل( ؛) يعلمون  لقوم  الية  ذلك  في  بما ظلموا ان  خاوية  بيوتهم

فـرد بـر     ظلم  شامل  بلكه ؛ندارد  ديگر اختصاص  فرد يا گروه  حقوق  به  گروهي تجاوز فرد يا  به
  و فجـور و هـر نـوع     فسق  هر گونه. شود نيز مي  خويش  بر نفس  ميقو  ظلم  خود و شامل  نفس

  . است  نيز ظلم  انسانيت  از مسير درست  خروج
  :است  دانسته  آن  نابودي  را سبب  در جامعه  عدالتي  نيز بي)  ص(پيامبر خدا 

  الضعيف  فيهم  و اذا سرق  تركوه  الشريف  فيهم  كانوا اذا سرق  انهم  قبلكم  من  الذين  انما هلك  يها الناسا
  )1315  / 3  ،  مسلم  صحيح( .الحد  اقاموا عليه

  دسـت   سـرقت   به  از اشرافشان  يكي  چون  شدند كه  رو تباه  از شما از آن  پيش  ، همانا  اقوام مردم  اي
  چنگـال   بـه  او را ،گشـود  مـي   دزدي  به  دست  ضعيفي  داشتند و چون مي  معافاو را از كيفر  ،آلود يم

  .سپردند كيفر مي
آثار   دربارةو   تأكيد فرموده  در جامعه  عدالت  بر تأثير مثبت  در موارد بسياري )ع(  مؤمنانامير 
در   آن  بـودن   ، فراخ از حق: ايراد فرمود  در صفين  كه  اي در خطبه.  است  هشدار داده  ستم  بمخرّ
و اضـيقها    التواصـف   االشـياء فـي    اوسـع   الحـق ( ،دادن  انصـاف   در مقـام   آن  بودن  و تنگ  وصف  مقام
هـا بـر    انسـان   و حقـوق   بـر شـهروندان    حاكمـان   ، حقـوق  خداوند بر بندگان  حقوق ) التناصف في
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  :فرمود   لتعدا  و تأمين  حق  ، در تأثير اجراي گفته  سخن  فرمانروايان
  بـزرگ   آنـان   ميان  حق ،آورد  جاي  را به  رعيت ّ حق ، را بگذارد و والي  والي  حق ، ترعي  پس هر گاه

كـار    پـس  ؛ اجـرا  ،بايد  كه چنان  تبر جا و سنّ  عدالت  هاي پديدار و نشانه  دين  هاي مقدار شود و راه
  بر والـي   ، و اگر رعيت بسته  آز دشمنان  و چشم  ستهپيو  دولت  در پايداري  گردد و طمع  آراسته زمانه 
و  ،آشـكار  ،جـور   هـاي  پديدار گردد و نشانه  كلمه  كند، اختالف  ستم  بر رعيت  شود و يا والي  چيره

گـذار  وفر  هـوا كننـد و احكـام     را رها كنند و كار از روي  تسنّ ، گشاده  راه .بسيار  ،دين در  تبهكاري
  انجـام   سترگ  شود و يا باطلي  فرو نهاده  بزرگ  يحقّ  نكنند كه  و بيمي ،ها بسيار نجا  شود و بيماري

. از پروردگـار   بندگان  برگردن  فراوان  مقدار و تاوان بزرگ  شوند و بدكاران خوار ، نيكان  گاه آن ؛ داده
  )216  خطبه(

  :هدد مي  فرمان  اشتر چنين  مالك  به  ارجدار خويش  ةدر نام  امام 
  دوسـت   خـويش   از رعيـت   را كه  كس  و آن  را از خود بده  نزديكت  و خويشاوندان  داد خدا و مردم

  بندگانش  جاي  خدا به ،كند  خدا ستم  بر بندگان  كه و آن  ستمكاري  را ندهي  اگر داد آنان  كه  داري مي
دارد تـا    نپذيرد و او با خدا سرجنگ را  وي  دليل ،گيرد  خدا دشمن  را كه  او خواهد بود و آن  دشمن

كنـد و   نمـي   خدا را دگرگون  نعمت ، نهادن  بنياد ستم  چيز چون  كند و هيچ  بازگردد و توبه  كه  گاه آن
و بايـد از   ، سـتمكاران   و در كمـين   اسـت   ستمديدگان  دعاي  خدا شنواي  نيارد كه  كيفر او را نزديك

  .  ...را فراگيرتر بود  فرو ماند و عدالت  بگذرد و نه  از حق  نه  كه  يبدار  دوست تر را بيش  كارها آن
   :داند او مي  و از پا در آمدن  بر دشمن  شدن  چيره  بسبرا   عدالت )ع(  ديگر امام  در جاي
  )224/ قصار   كلمات( . ...ء يقهر المناوي  العادله  بالسيرة و
 كرد،  حاكم  آن  تابع  و شهرهاي  فارس  در  عباس عبداهللا بن  جاي  را به  ابيه  ، زياد بن امام  وقتي

  : فرمود، گفت  نهي  آن  وقت  ازرسيدن  پيش  ماليات  او را از گرفتن  كه  طوالني  در گفتاري
، وا دارد و بيـدادگري   آوارگـي   را بـه   رعيـت   سـتم   و بيداد بپرهيـز كـه   ، و از ستم  كن  عدالت  كار به

  .آرد  يانم رشمشيرها را د 
  هالكـت  .اسـت   و هالكـت   تباهي  سبب ، و ستم ، و سعادت  خوشبختي  بسب  دادگري  ،آري
 فقـط .  اسـت   دادگـري  ناپـذير بـي    فتخلّ  ةنتيج ،ها حكومت  ها و نابودي جامعه  ها، ويراني انسان
  اين. ندهد  از دست را  انصاف  كند و در رفتار خود جانب  اقامهرا   عدل  ماند كه پايدار مي  دولتي

  فرمـان   و انصاف  عدالت  تنها به  نه   امام. پر شمار وجود دارد مؤمنانامير  هشدار در كلمات
از   ذكـر برخـي    بـه . گويـد  مـي   نيز سخن  ستم  بمخرّآثار ، و  عدالت  از تأثير نيكوي  دهد كه مي
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  : كنيم مي  بسنده ، است  ما رسيده  دست  به  كه  حضرت  كلمات
،  همان(،  العدل  بمثل  الدول   ما حصن)  2223،  همان(،  تحكم  اعدل)  2253،  غرر الحكم( ، تملك  اعدل
،  همـان (،  القـدره   لـك   تـدم   اعـدل ) 7444،  همان(، فيها  العدل  استعمال  بمثل  الدول  تحصن  لن) 9574
  الـدول   ثبـات )  316  ، ص4  ،ج طالـب   ابـي   بـن   علي  االمام  عةموسو(،  العدل  في  الملك  ثبات) 2285
  ابـي   بـن   علـي   االمـام   عـة موسو(،  العالم  قوام  به  اساس  العدل) 1873،  غرر الحكم(،  العدل  سنن  باقامه
قواعـد    علـي   الملـك   اذا بني)  1342،  غررالحكم(،  اليصلحها اال العدل ةعيالر)  318  ، ص4  ،ج طالب
) 9543،  همـان (،  العدل  بمثل  البلدان  ،  ما عمرت معاديه  و خذل  نصراهللا مواليه  العقل م بدعائ  ودعم  العدل
يدمر   الظلم) 2433، همان(عدو،   كل  سوء و تنظفر علي  كل  من  ؛ تنج سيفك  و العدل  كهفك  الدين  اجعل
،  دولتـه   زالت  واليته  جارت من) 6512،  همان(،  القدره  زوال  المظالم  احتقاب  في) 1068،  همان(، الديار

  )1734، همان. ( االمم  و يهلك  النعم  ، و يسلب القدم  يزل  الظلم)  836،  همان(
  آزادي  و تقديس  وجدان  و پاكي  درون  تهذيب  در راه  كه  ميزان  همان  به  درست   عليامام 

ـ    سالم  اي عهجامسعي داشت , كوشيد مي  آنان  كرامت  و پاسداشت  مردم   قـوانين   ةو دادگر بـر پاي
. باشـد   كلمـه   عـام   معنـاي   به  اجتماعي  عدالت ، آن  استوار شود و زير ساخت  اي و عادالنه  متين
 اين) 5110،  غرر الحكم( ) الوجبات  من  العادل  ةدول(شمارد  مي  را از ضروريات  عادل  دولت   علي

  زيـر سـاخت    بلكـه  ؛باشـد   و دادگـري   بايد شخص عـادل   حاكم تنها  كه  معنا نيست  هرگز بدان 
  كـه اي  گونـه   بـه  ؛رفتار كنند  عدالت  ةبر پاي  جامعه  گوناگون  باشد و نهادهاي  بايد عادالنه  جامعه
،  غـرر الحكـم  ( سائسـا،   بالعدل  كفي  چون  از كلماتي.  است  عادالنه  وحكومت  سياست : گفت  بتوان
  فـي   كالعـدل  ةالرياس)  4948،  همان(،  العدل  خير السياسة)  9714،  همان(،  العدل السياسه   مالك)  7031
  دريافـت   توان مي  نيكي  به)  4792،  همان(،  االمـره   في  العدل  ةالسياس  جمال)  10895، همان(، السياسه

  اي پايـه   ترين محكم ، دادگري. داند مي  و حكومت  سياست  و جمال  را مالك  عدالت ، حضرت  كه
   : است  بدان ها انسان  و قوام ،استوار  بر آن  و فرمانروايي  حكومت  نظام  كه  است

،  البريـه   قـوام   العـدل )  774،  همـان (،  االمـره   نظـام   العـدل )  86، غـرر الحكـم  (،  اسـاس   اقـوي   العدل
)  4789،  همـان (،  قوامـا لالنـام    العـدل   بحانهاهللا سـ   جعل) 697، همان(،  ةعيالر  قوام  العدل)  80 ، همان(

  )4819  همان( .البريه  نظام  العدل  حسن
  او پـيش   بود كه  شده  سبب  و معنوي  اخالقي  هاي فضيلت  به امام  ةصادقان  و شوق  رغبت

و   تـرين  از محـوري   و اجتمـاعي   اخالقـي نظـام    سـالم   بناي  در ساختن  از آن  و پس  خالفت از
  .بود  و سياسي  حقوقي ، اقتصادي  هاي گستره  در تمام  عدالت  برپايي  آغاز كند كه  نقطه  ترين يربناييز

در مصادر دين بر اين مسأله مهم چنان تأكيد شده كـه موجـب ورود آن بـه ادبيـات دينـي      
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ادب الـدين   البلغة العليا فـي «ابوالحسن ماوردي در كتاب . اند گرديده و عالمان دين بدان توجه داده
يابـد   دنيـا بـا آن بهبـود مـي     داند كه كـار  عدل فراگير را در كنار دين مطاع از اصولي مي» والدنيا

  .چندان كه اموالش بسامان و امورش شايگان شود
  : است  آورده»  فراگير  عدل»  اصل  در تبيين  وي

 هـا  ثروت ؛شود آباد مي  آن  ها به سرزمين ؛ است  گر بر طاعترو وادا  الفت  دعوتگر به ،فراگير  عدل... 
از  تيزتـر ... . بينـد   آسـودگي   با آن  پذيرد و پادشاه  فراواني  ها با آن گيرد و نسل  فزوني  آن  به  و اموال

  زيـرا نـه   ؛نبـرد   تبـاهي   را بـه   مردمان  تباهگرتر از او انديشة  را بر باد ندهد و هم  هستي  چيزي،  ستم
  .شود سراسر  كه  تا آن  است  از تباهي  اي را بهره  از آن  اي گيرد، و هر پاره مي  فرجامي  پذيرد و نه مي  مرزي

  :فرمود  كه  است  بازگو شده)  ص(پيامبر   حضرت از
  كـه   ستا دنيا  از اصول  يكي  عدل  ،رو  از آن  پس... ؛ است  بر بندگان  ستم ، جهان  آن  ةتوش ره  بدترين

  . ...نپذيرد  چيز جز او صالح  نگيرد و با هيچ  انسام  آن  دنيا جز به
  سـتمكاري   و در حكمراني  همتا ندانست بي  را در سلطنت  خداي  كه  كس  آن  عذاب ، در روز قيامت

  )141ص : م 1978الماوردي، ( . تيزتر است  از همگان ،كرد  پيشه

   عدالت  قتحقّ  براي  بستري ، حكومت .3

از   ،لقـي و خُ   علـي   مورد احترام  واالي  از اصول  اصلي ، آن  نكردن  لو تحم  از ظلم  دوري
  و بيچارگان  ستمديدگان ّ بازستاندن حق  در راه  و مبارزه  او سراسر جنگ  زندگي.  ستا او  اخالق
 از پيامبر پسرا    علي  كه  نيست  شگفتي  جاي ، بنابراين ؛بود  و دادگري  عدالت  پيروزي  و براي
  اسـت   پر ارزشي  هاي از يادگار ، عدالت  ةدر قص  علي  داستان .بدانيم  مردم  دادگرترين)  ص( خدا
  عـدالت   چيـز را بـا ميـزان     همـه    علـي . بخشـد  مـي   را شرف  انساني  روح و  انسانيت  مقام  كه
تنهـا    بينـد، نـه   مي  خود را عادالنه  سكوت  كه  گاه آن .خواهد مي  عادالنه چيز را  و همه دسنج مي

ورزد  مي  امور مشاركت  ة، در ادار ديگران  حكومت  در دوران  تاريخ  گواهي  به  كند كه مي  سكوت
  اي انديشـه   و عدالت  حق  جز بر پاداشتن  كه آن  چه ؛كند نمي  دريغ  آنان  و راهنمايي  و از نصيحت

  اي برنامـه و نيـز  باشد   آموخته  از ديگران  هك  نيست  اي و شيوه  مذهب ، در نظر وي  عدالت .ندارد
و  ، بنيـادين   اصـلي  ، وي  در مكتـب   عـدالت  بلكـه   ؛باشـد   كرده  را ايجاب  آن  سياست  كه  نيست

  .شود  انگاشته  ناديده  اي لحظه  نيست  ممكن  كه  است  سرشتي
  و از بـين   حـق   رپاداشـتن ب  داد، جـز بـراي    رضايت  خالفت  ، به مردم  از بيعت  پس  كه  گاه آن
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بزرگـوار    آن  بـه   كـه  از آن  پـيش   خالفـت  .نبود  اجتماعي  عدالت  به  بخشيدن  قوتحقّ  باطل  بردن
را   ، حكومـت  فرمانروايان .بود  اموي  و اشرافيگري  سلطنت  نظام  به  شكل تغيير  ةبرسد، در آستان

ـ   مردم  حقوق  گويي  نگريستند كه مي  نانچ  مردم  حقوق  پنداشتند و به مي خود  ممسلّ ّ حق   فمتوقّ
  .اجرا شود  خواستشان  بايد مطابق ،بخواهند  اينان  و بد را كه  هر نيك و  است  آنان  ةبر اراد

  اجتمـاعي   عـدالت   ، درخطر بـودن  واداشت  آنان  بيعت  قبول  را به  علي  چه آن ، ميان  دراين
و   انذمتنفـ   هـاي  خوردنـد و دسـت   را مـي   آنـان   مـال  ، كـرده   غـارت  را  بينوايان  ،نيرومندان. بود

  بـه   دسـت   مـردم   بلعيـدن   بـراي   بود و اشراف  شده  آزاد گذاشته  مردم  و مال جان  در  فرمانداران
و   خـود را از مركـز رهبـري     توانسـت  مـي   چگونه   علي ، وضع  بودند و با اين  داده  هم  دست
  .كند دور  جامعه  هدايت

  كـه   بزرگي  انسان  آن  علي  بودند، روح  كشانده  خواري  را به  مردم  ةتود ، اندك  گروهي  وقتي
. پـذيرفت را   مردم  پيشوايي  سرانجام. پذيرد تر را نمي بيش  كند، سكوت  خدمت  مردم  تواند به مي
نيبگشايد و فزو  المال ا و بيته ثروت  را بر روي  زمامدار آن  بيند كه نمي  را دري  ا او حكومتام  

  كـه   اسـت   دري  حكومـت   بلكه كند؛  توزيع  و ياران  و نزديكان  خويشان  را ميان  آن  گاه آن طلبد؛
  تـرين  را در نهـايي   و عـدالت   را بستاند و مسـاوات   داد مردم  تاگشايد  مي  اين  را براي  آن  حاكم
بـا    دهد و همواره  كند پاداش مي  كه  كاري  ميزان  را به  سيهر ك ؛برپا دارد  مردم  بين  ممكن  شكل
بينجامد و   انزستي  و عدالت  تبهكاران  دسته ب  وي  كشتن امر به  اين  اگر چه ؛باشد  و عدالت ّ حق

بـه    زمامـدار نـه    كه آن  كنند؛ چه  اطاعت  بايد از حاكم  همگان  مردم  كه  است  همين  براي  درست
و   و نيـك   عادالنـه   اجتمـاعي   و قوانين  احكام  و اجراي  عدالت لحاظ  به  بلكه ، بودن  حاكم سبب

  .باشد  مفيد بايد مورد اطاعت
  :كند مي  وصف  را چنين  بيعت  پذيرفتن  داستان ،خود   عليحضرت 

دنـد و حضـور   نبو  كننـدگان   بيعـت   را آفريد، اگر ايـن   و انسان  را شكافت  دانه  كه  خدايي  سوگند به
را برنتابند   بود تا ستمكار  نگرفته  پيمان  كرد و خداوند از دانشمندان نمي  تمام  را بر من  تحج ، ياران
  را چـون   و پايـانش   گذاشـتم  مـي   كـار را از دسـت    اين  بشتابند، رشته  ستمديده  گرسنگان  ياري  و به

  شـما را بـه    دنيـاي   ديديـد كـه   و مـي   داشتم مي  يكنار  خود را به  گذشته  و چون  انگاشتم مي  آغازش
  )11 / 3  ، خطبه البالغه  هجن. ( گذارم نمي  ارزش  را پشيزي  و حكومت  شمارم نمي  چيزي

  ها و رفع انسان  حقوق  ةو اقام  عدالت  داشتن برپا  جز به ، را پذيرفت  زمامداري  كه  گاه آن  امام
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  خـود را بـه    و فرمانـداران   كارمندان  همواره .نينديشيد  بشريت  ادتسع  هها و صد البتّ از آن  ستم
  .كرد مي  ، راهنمايي قدرت  صاحب  استثمارگران  هاي دست   و قطع و مدارا با مردم  مينر

  : اشتر فرماندار مصر نوشت  مالك  به  عهدنامه درحضرت، 
يـا  : اند بر دو دسته  زيرا مردم ؛ بشماري  غنيمتها را  آن  خوردن  كه  مباش  درنده  مانند حيوان  بر مردم

  داري  دوسـت   روا بـدار كـه    چنـان   و اغماض  از گذشت  بر آنان. مانند تو  تو و يا انساني  برادر ديني
  ) 53  نامه ، البالغه  نهج( . ...كند  از تو درگذرد و اغماض  چنان  خداوند آن

 ،كـرد؛ تـاريخ   الت وادارد؛ خـود بـدان عمـل مـي    كه ديگران را به اجراي عد امام پيش از آن
  كـه  شـدند  مي  يافت  كشور او كساني زيرا در ؛سير نخورد  نان ،خودزمامداري را سراغ ندارد كه 

ـ    ميان ونچ ؛نپوشيد  نرم  ةجام. ابيدندخو سير نمي  با شكم   لبـاس   كـه   بودنـد كسـاني    تافـراد ملّ
نيازمند و فقير وجـود    ،مردم  بين  هچرا ك خت؛ود نساخ  ةرا اندوخت  پوشيدند و درهمي مي  خشن

امـا بـا    ؛برانـد   فرمـان   و مكان  بر زمان  كه  است  خود نديده  را به  فرمانروايي ،بشر  تاريخ. شتدا
  خـود سـازد و كفـش     غذاي ،شكند مي با زانو  را كه  خشكي  بچرخاند و نان  خود آسياب  دست

  كـه  مگر آن ،برتر شمارد  برمردم  كردن  را بر حكومت  آن  و تازه زند  خود وصله  خود را با دست
و   پوشـيدن   و خوب  در فكر سيرشدن  گاه را نابود سازد و هيچ  كند يا باطلي  را اقامه  يبتواند حقّ

  نـاني   اميـد قـرص   باشـد كـه    او كسي  در قلمرو حكومت  است  زيرا ممكن ؛نباشد  خوابيدن  آرام
  .باشد  وجود داشته  تشنه  و جگرهاي  گرسنه  هاي جا شكم ندارد و در آن

  چيزهاي  ترين ارزش را بي  بر آنان  حكومت  اند كه را نداشته  از حاكمي  پيروي ها افتخار انسان
را   سـخن   اين  بردارد و همواره  را از ميان  و باطلي  را بر پا دارد و ستم  دنيا بداند اگر نتواندحقي

در   ولـي  ؛گوينـد   مسـلمانان   پيشـواي   مـن   بـه   كـه   اكتفـا كـنم    همين آيا تنها به »  كه آرد  بر زبان
  الگـوي  )ع(  علـي )  45  ، نامـه  البالغـه   نهـج . ( »نباشـم  همـدرد   مردم  ةروزگار با تود  هاي سختي

شـوند    جمع  نبايد در آن  امور متناقض  شمارد كه مي  را پيكر واحدي  جامعه  كه  است  فرمانروايي
 )ع(  علـي   كـه   اي در جامعـه . شـود  اسـتوار   و تكاليف  در حقوق  اختالف  ةنبايد بر پاي  آن  و نظام
كـار كنـد و     يـا يكـي   باشـد   گرسـنه   سير و ديگـري   هرگز نبايد عضوي ، است  آن  حاكم  الگوي
و   نـرم   نيكـو و پوشـاك  گوارا و   از غذاي  كه آن  رغم  به  اي جامعه  چنين  حاكم. ببرد  بهره  ديگري
  جامعه در  گرداند كه مي  روي سبب  ها بدين از آن ، بيزار نيست  زيبا و آرامبخش  و مسكن  لطيف

آيـد    گـران   بـر بيچارگـان   ،كنـد   لذايذ استفاده  اگر او از اين  بينوا و فقير وجود دارند كه  گروهي
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 ،و فقـر   گرسـنگي   كند تا كـابوس   لقر را تحمف  رنج  بايد مانند بينوايان  هم  وپيشوا و رهبر مردم
  .تر بيازارد را كم  آنان

  : نوشت  چنين  خويش  از كارمندان  يكي  به ، خالفت  ياز تصد  پس ،ماما
را بـا انتقـام    آن  باشـد كـه    و خشـمي   كنـي   استفاده  باشد كه  نبايد مالي  تو از حكومت  ا بعد، سهمام  

  )66 نامه،( :باشد  حق  نمودن  و زنده  باطل  بردن  تو از بين  ةبايد بهر  بلكه ؛ فرونشاني  گرفتن
  ديـده  سـتم   زن  يـك   به  وي  و مهر و عاطفه  از ستم  ، هراس و عدالت ّ حق  به  حضرت  عنايت

را   ماليـات   آوري  مـأمور سـتمگر جمـع     شود كه مي  سببگرياند و  را مي  وي  كه  است  يحد  به
  . كنار كندبر كار از

  :  داشت  نكته  بر اين  قاطع  ايمان  همواره  ،علي  امام
  از سـتمكار گرفتـه    و داد مظلـوم  ،از نيرومنـد   ضعيف  او حقّ ةوسيل  هب  باشد كه  و پيشوايي  بايد امام

بـه  پناه داده كـه  ايشان داوند به خ .گردند  آسوده ستمكار يابند و از شرّ  شود و افراد نيكوكار آسايش
  . ها ستم نشود آن
  : است  بر ستمديده  تر از روز ستم بر ستمگر سخت  روز دادگري  كه  است هنگام  در اين
  الظـالم   علـي   العدل  يوم) 241قصار،   كلمات(المظلوم   علي  الظالم  يوم  اشد من  الظالم  علي  المظلوم  يوم

  ) 341قصار،   كلمات( .المظلوم  الجور علي  يوم  اشد من
  :فرمود مي  كه  نگريست مي  عدالت  به  پايه تا آن   طالب ابي  بن  علي

خوار و زبوننـد    من  عزيز در پيش  ومردم ، را بستانم  شانعزيزند تا حقّ  در نزد من  خوار و زبون  مردم
  حتـي   ضعيف  ديعن  و القوي  له  الحقآخُذ   عزيز حتي  عندي  الذليل : بگيرم  باز پس  را از آنان ّ تا حق
ستمگر را   و دماغ  را از ستمگر بستانم  داد ستمديده  خدا سوگند كه  و به) 37  خطبه( ،عنه  الحق   آخُذ
اهللا ال   و ايـم  :نيايـد   او را خـوش  هر چند ؛ بكشانم  و عدالت  حق  ةسرچشم  و او را به  بمالم  خاك  به

 .كارهـا   كـان   و ان  الحـق  منهـل   اورده  حتـي   بخزامتـه   الظـالم   و ال قـودن   ظالمـه   مـن   المظلوم  نصفن
 )136  خطبه(

اسـتناد  )  ص(خـدا   پيـامبر   نـوراني   كـالم   به ،اشتر  مالك  به  خطاب  قدر خويش ناگر  ةدر نام
  : فرمود  ورزد كه مي

ـ   زبان  و لكنت  واهمه  نتواند بدون  ضعيف  شخص  آنان  در ميان  كه  مردمي بگيـرد،    را از قـوي   شحقّ
  . غيرمتتعتع  القوي  من  فيها حقه  ال يؤخذ للضعيف  ةام  تقدس  نل: را نخواهد ديد  و رستگاري  پاكي  هرگز روي

  :فرمايد ديگر مي  اي در خطبه
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منـا    كـان   الـذي   يكـن   لـم   انـه   تعلم  انك  ، اللهم الحق  اعوجاج  او اقيم  سر العدل  بكم  اطلع  ان  هيهات... 
  و نظهراالصـالح   دينك  من  لنرد المعالم  ، و لكن الحطام  فضول  ء من شي  و ال التماس  سلطان  في  ةمنافس
  ... حدودك  من  لمعطلةا  و تقام  عبادك  من  المظلومون  ، فيأمن بالدك  في

  راسـت  ، يافته  راه  در حق  را كه  و كجي  بزدايم  عدالت ةرا از چهر  شما تاريكي  ياري  به  كه  هيهات.. .
 ،نـاچيز   از دنيـاي   بود و نـه   در قدرت  خاطر رغبت  به  نه ، از ما رفت  چه آن  داني تو مي !ياخدا.  نمايم

را در   و اصـالح   بنشـانيم  ،بـود   كـه   جـايي   را بـه   دين  هاي نشانه  خواستيم مي  بلكه ؛ زيادت خواستن 
اجـرا    ات مانـده   آيد، و حـدود ضـايع    فراهم  را ايمني  ات ستمديده  تا بندگان  ظاهرگردانيم  شهرهايت

  ) 131  خطبه( .گردد
  نزديكـان   دسـت  ، گرفـت   دست  را به  مسلمانان  فرمانروايي  مقام  كه  هنگامي  عفان  بن  عثمان
  انسـاني   داد تا شـكل   ميدان  اميه  بني  و به  باز گذاشت  و ثروت  خود را بر جاه  و ياران  واطرافيان
تعبيـر    خود بـه   خالفت  ةدر دور. سازند  لمبد  اموي  خالص  سلطنتي  نظام   را به  اسالمي  خالفت

كـرد و    دو پهلو را آكنده  و پياپي  انداخت  و خود را در كشتزار مسلمانان  بتاخت  سخت )ع(  امام
  شتر كـه   باد دادند چونرا خوردند و بر   المال و بيت  با او ايستادند  خويشاوندانش . ساخت  تهي

پيچيد و پرخوري  و پايش  دست  كار به  ورزيد كه  اسراف  چرد و چندان  بهاران  د و گياهرَمهار ب  
  )3  خطبه( ».كشيد  يرنگونسا به  و خواري  خواري  به

ـ   گذشـته   خواسـتند كـه   مي  ، از وي گرفت  دست  امور را به  زمام ، امام  كه  گاه آن    دسـت  هرا ب
  در پاسخ  امام. محدود سازد  آينده  را به  خويش  نكند و كوشش  بماسبق  سپارد وعطف  فراموشي

  :آورد  زبان  به ،دارد  ريشه  وي  گستري  در عدالت   كه  بسيار بلندي كالم   اي خواسته  چنين
اگـر  ]  داده  و آن  اين  به  و عثمان  است  مسلمانان  عموم  به  قمتعلّ  را كه  هايي زمين[ !خداوند سوگند  به

و   اسـت   گشايش  در عدالت  كه  گردانم را باز مي  آن ،باشد  رفته  كنيزكان  يا بهاي  مهر زنان  به  كه  ببينم
  )15  خطبه. (تر يابد را سخت  ستم ،را برنتابد  عدالت  كه  آن
  و كرمـان   اهواز و فـارس   حاكم  عباس  عبداهللا بن  ابيه نايب  زياد بن  به  كه  اي در نامه )ع(  امام
  :، فرمود نوشت

  مسـلمانان  تـو در فيـي    ، اگر مرا خبر رسد كـه  راست  ، سوگندي خورم خدا سوگند مي  به  و همانا من
  عيـال   هزينه  به  دهو درمان  ماني  مال  اندك  كه  گيرم  بر تو سخت  چنان ، اي يا بسيار كرده  اندك  خيانت

  )20  نامه. ( ، والسالم و خوار و پريشانحال
سـرآغاز    كه  نوشت  وي  به  اي ، نامه مصر گماشت  حكومت  ابوبكر را به  د بنمحم  ،امام  وقتي
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  :  است  چنين  آن
گوشـه    بـه   بنگـر خـواه    چشم  يك  به  همگان  رو، و به  گشاده  و نرمخو و همواره  باش  فروتن  با آنان

ـ نبندنـد و ناتو   بر ناتوانـان   ستم  بر تو طمع  تا بزرگان  شوي  خيره  آنان  به  و خواه  نگري  چشم  از   انان
  )27  نامه. ( ...نگردند  يوسأم  عدالت

 ،]باشد  عباس  عبيداهللا بن  شايد مخاطب[فرستاد    خويش  ديگر از عامالن  يكي  به  كه  اي در نامه
  : فرمود  توبيخ   مردم  به  خيانت  سبب  بهت به شدرا   وي

 چـه  آن و  و تند برجستي  نمودي  حمله  شتابان ،افتاد  دستت  به  تام  به  تر در خيانت بيش  مجال  چون
  رستاخيز ايمـان   آيا به !ابر خد  پناه . بودند بربودي  نهاده  و يتيمان  زنان  بيوه  براي  كه  از مالي ، توانستي 

  ؟ هراسي نمي  و پرسش  و از حساب  اريند
  درحالي ؛ را بر خود گوارا نمودي  و خوردن  نوشيدن  چگونه!  بودي  نزد ما در شمار خردمندان  كه  اي
  و بـا آنـان    گيـري  مـي   و زنـان   خـري  مـي   و كنيزكـان   آشامي مي  و حرام  خوري مي  حرام  داني مي  كه
و   واگذاشـته   آنـان   ها را به مال  خدا اين  كه  و مجاهدان  و مؤمنان  مندانو مست  يتيمان  از مال  آرامي مي
و  ،را بازسـپار   مردم  اين  هاي و مال ،از خدا بيم دار  ؟ پس داشته  مصون  ايشان  دست  شهرها را به  اين

  مـن   واهنـزد خـدا عـذرخ     كه  ت كيفر دهمنچنا ، يابم  دهد تا بر تو دست  و خدا مرا ياري  اگر نكني
خـدا    بـه . درآمـد   آتـش   بـه   جـز كـه    نزدم  بدان  كسي  كه  تو زنم  به  شمشيري    ضربة گردد و محدود

  ييآرزو  ديدند و به نمي  خوش  روي  از من  ،تو كردي  كردند كه مي چنان   و حسين  اگر حسن! ندسوگ
  . نابود گردانم  پديد شده  ستمشان  به  را كه  و باطلي  بستانم را از آنان   حق  كه رسيدند تا آن نمي

  سطح  تواند در آن نمي  چيز در ارزش  هيچ  شماردكه مي  بزرگ  را چندان  عدالت )ع(  عليامام 
  موجـودات   تـرين  كـم   بـه   ستم  ترين كوچك  به  كه   ر استمتنفّ  چنان  قرار گيرد و از جور و ستم

  .دنيا قرارگيرد  آن اگر در برابر  يحتّ ؛ نيست  راضي  هياال
  هاي كشند در طوق  سويم  سو بدان  و از اين  اشتر خار بيدار مانم  روي را  اگر شب  خدا سوگند كه  به

از   بر يكي  كه  در حالي  ؛درآيم)  ص(او  تا روز رستاخيز بر خدا و رسول  تر دارم گرفتار، خوش  آهنين
خـاطر    بـه   كـنم   ستم  بر كسي  و چگونه  باشم  نموده  صبرا غ  چيزي  يا اندك  كرده  خدا ستم  بندگان
  ؟ دراز و فراوان  در خاك  ماندنش  و زمان  است  شتابان  و فرسودگي  كهنگي  به  كه نفسي 

كند ميچنين وصف بكند، خود   المال از بيت  فيتصرّ  اندك  خواست مي  كهرا   عقيل  تقاضاي  ةامام قص :  
ـ شما   از گندم  من  تا يك  خواست  از من . درويش  و سخت  م پريشرا ديد  خدا عقيل  به و   دهـم  دوب

  كشيده  نيل  هايشان بر چهره  گويي . گرديده  تيره  ، رنگشان ژوليده  موي  از درويشي  را ديدم  كودكانش
او   خود را به  ندي  ، پنداشت دادم  اش گفته  به  گوش .خود را تكرار  ةمرا ديدار كرد و گفت  در پي  و پي
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  تـنش   و بـه   او گـداختم   بـراي   آهنـي   پس ؛سو نهادم  يك  خود را به  و راه  او فتادم  و در پي  فروختم
  او را گفـتم  .دازدبگـ   آن  بـود از داغ   نزديـك . بيمـار از درد   فريـاد بـرآورد كـه     چنـان .  كردم  نزديك
  بـه   انسـاني   كـه   نـالي  مـي   فرزند؛ تو از آهنـي   داغ  مادر به  گريستن  بر تو بگريند همچون  گران نوحه
از   ؟ تـو بنـالي   گداختـه   خشم  به  ارشجب  خداي  كه  كشاني مي  آتشي  و مرا به  كرده  را گرم  آن  بازيچه

  )224  خطبه(؟  ازسوزش  ننالم  آزار و من
  :  دهد مي  شرح  خود را چنين  عدالتگري  ةروحي  امام

  نمـايم   دهند تا خدا را نافرماني  من  به  ستا ها زير آسمان  چه را با آن  اقليم  گر هفتا! ندخدا سوگ  به
  .كرد  نخواهم  چنين  ،بربايم  ناروا از آن  را به  جويي  و پوست  كنم  ستم  اي مورچه  يك  به و

  :گويد نالد و مي امام از شنيدن خبر ايراد ستم بر زني ستمديده مي
و غيـر    مسـلمانان   هـاي  خانه  به  مهاجم  ام شنيده. سزاوار است ،يدن اين خبر بميرداگر مسلمان از شن

و   و دسـت   از گـردن   و خلخال  ، گردنبند ودستبند و گوشواره اسالمند در آمده  در پناه  كه  مسلماناني
  و رحمـت   جز زاري،  متجاوزان  برابر آن  ستمديدگان  آن  كه  در حالي  ؛است  كرده در مي  به  زنان  پاي

  بـر جـاي    اي كشـته   نه  بسته  مسلمانان  ها از مال پشتواره  غارتگران  سپس ؛اند نداشته  يحسال  خواستن
  اي حادثـه   چنـين   از غـم   مسـلماني   مـرد   پـس   اين اگر از. اند شهر خود بازگشته  ، به خسته  و نه  نهاده

  )27  خطبه( .بميرد  كه  است  شايسته  من ةديد در  بلكه ، نيست  مالمت  تنها جاي  بميرد، نه
. انديشيد مي  حكومت  و عادالنه  ساختار عقالني  امام به  كه  دريافت  توان مي  سخناني  از چنين

نيـازي    آوردن  و برهـان   بحـث   كـرد، بـه   نمي  خود ستم  ،حاكم در جايگاه  علي  كه  مطلب  اين
داري   پيـام   معناي  مهم  بلكه ؛نكند  اذعان  حضرت  فردي  عدالت  به  كه  نيست  كس هيچ زيرا ندارد؛

و   و عدالت  انسان  به  نهادن  حرمت  يعني ؛وجود دارد  حضرت  سر رفتار شخصي  پشت  كه  است 
  بـه   ،امـام   كـه   هسـتيم   پيـام   ايـن   و تبيين  در صدد دريافت  دست  از اين  ما با ذكر موارد فراواني

هـا   انسان  و حقوق  كرامت  به  نهادن  با حرمت  عادالنه  حكومت  و شيوة  حكومت  ةالنعاد ساختار
  .انديشيد مي  و عدالت
  :گويد مي  ابي رافع  بن  علي

وجـود    بند مرواريدي گردن ،او  المال در بيت.  بودم  وي  و كاتب  طالب  ابي  بن  علي  المال بيت  يمتصد
  مـن   بـه   فرستاد و گفـت   را نزد من  كسي  روزي )ع(  دختر امام. بود  آمده  دست  به  از بصره  كه داشت

  سـت و ات  در دست  وجود دارد كه  بند مرواريدي گردن  نامؤمن امير  المال در بيتكه   است  خبررسيده
.  كـنم   آرايش  با آن  روز عيد قربان  كه  دهي  امانت  من  به  عاريه  صورت هرا ب  آن  كه  دارم  دوست  و من

روز   از سـه   باشـد و پـس    ضـامن   نامؤمنـ  را دختر اميـر   شدن  و تلف  نقص  كه آن  شرط هب ،من دادم
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  .  فرستادم  را برايش آن  و من  را پذيرفت  شرط  او نيز اين. بازگرداند
ند از كجا به ب گردن  اين: پرسيد  و از وي  را شناخت  ديد و آن  دخترش  بند را در گردن گردن )ع(  علي

ـ   كه  ام گرفته  عاريت  به  المال بيت  يمتصد  ،را از ابورافع  آن :؟ گفت است  تو رسيده  دست    اروز عيد ب
  . دهم  روز باز پس  از سه  و پس  كنم  آرايش  آن
:  ؟ گفـتم  ورزي مي  خيانت  مسلمانان  به ! ابورافع: فرمود.  رفتم  نزد وي. مرا احضار كرد  )ع( نامؤمن امير
  مسـلمانان   المـال  در بيـت   كـه را   بندي گردن: فرمود!  بكنم  خيانتي  مسلمانان  به  كه  برم مي  خدا پناه  به

او   !نامؤمنـ  امير يا  :؟ گفتم اي داده  عاريه  دختر من  به  مردم  و رضايت  من  ةاجاز  بدون  چگونه  ،است
  صـورت  را بـه   آن  و مـن   دهـم   او عاريـه   را به  آن  رايشآ  براي  كه  خواست  و از من  ستا دختر شما

  را پس  امروز آن  همين: فرمود. برگرداند  المال بيت  به  طور سالم  به  كه  او دادم  به  شده  تضمين امانت 
  بـه . رسيد  دخترش  گوش  به  مسأله.  شوي مي  مجازات  كه  كارها را تكرار نكن  قبيل  بگير و هرگز اين

بنـد   گـردن   از اين  كه  سزاوارتر است  از من  كسي  چه . دختر شما هستم  من ! نامؤمن امير اي:  او گفت
و انصـار در    مهـاجر   زنان  آيا همة. دور مشو  حق  ةاز جاد  !دختر من: فرمود  دخترش كند؟ به   استفاده

خـود    جاي  و به  گرفتم  را از دختر امام  آن  من  در نتيجه...  كنند؟ مي  آرايش  زيوري روز عيد با چنين 
  )521/ 18:  الوسايل( .بازگرداندم

    حكومت  ةبرنام  ةسرلوح ، و عدالت  انصاف

  داندكه مي  را ابزاري  خواهد و حكومت مي  چيز را عادالنه  همه  )ع(  امام ، كرديم  اشاره  كه چنان
ـ  ، آن  ةبتواند در ساي  دارد كه  ارزش  وينزد گاه  آن  را مستقر سازد و حكومت  عدالت  با آن   يحقّ
 ؛بـردارد   را از ميـان   را از ستمگر بسـتاند و بـاطلي    اي ديده  بازگرداند و داد ستم  آن  صاحب را به

محـور    چيـز بـر آن    در مركز امور قرار دارد و همـه   ترديد عدالت بي  حكومتي  درچنين ، بنابراين
چرخيـد   مـي   ر محور واحديب  ،فرمانداران  به  وي  هاي و نامه  ماما  هاي سفارش  اغلب. چرخد مي
  . بود  عدالتكه 

متنفر   زيستند، سخت مي  ديگران  از تالش  آمده  فراهم  در ناز و نعمت  كه  هايي از انسان  علي
  قـام را از م  گروهـي  .اجـرا كنـد    آنان  يانمرا   عدالت  گرفت  تصميم ،رسيد  خالفت  به  چون .بود

را از مسـير    اسالمي  دولت  انحراف  كه  و با كساني  دور ساخت  را از قدرت  و برخي ، خود عزل
  سـر سـازش    با سـتمگران  تنها شخصاً هن  امام. جنگيد  شدت به ،در سر داشتند  و دادگري  عدالت
  و فرمانـداران   ناز واليـا   ، همـواره  قـرار داده   حكومـت   ةبرنامـ   ةرا سرلوح  عدالت ، بلكه  نداشت
 ،اشـتر   مالـك   بـه   بلند خـويش   ةدر نام. باشند  عدالت  اجراي  ةدر انديش كه   خواست مي  خويش
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  :  فرماندار مصر نوشت
اسـت    و ممكـن   روي مصر مـي   به  با خاندانت  تو كه.  است  حكومت  ةبرنام  ةسرلوح ، و عدل  انصاف

  گونـه  ايـن   ،و داوري  هرگـز در قضـاوت   .بـداري   دوسـت   تـر از ديگـران   را بيش  از مصريان  برخي 
  خدا ستم  بر بندگان  ننگري  را با نظر مساوي  و همگان  نكني  و اگر چنين  نكن  ها را رعايت وابستگي

خـدا    دشـمن  ،كنـد   سـتم   هر كـس ، آري.  اي برانگيخته  خويش  دشمني  و خداوند توانا را به  اي كرده
  اش بر دشمني  آفريدگار هستي  كه  كس بر آن  واي.  نيست  ا خداوند كار آسانيب  خواهد بود و دشمني

خـود را    خـداي . سازد  تباه  را در دو جهان  زند و عاقبتش  بر زمينش  حق  دست  زود كه چه  !برخيزد
كنـد و   مـي   گوش  تدقّ  را به  ستمديدگان  دعاي.  است  ستمكاران  در كمين  او هميشه  غافل مپندار كه

  .نظر نفرمايد صرف  كسي  ترين را از بزرگ  ستمي  ترين كوچك
رو و معتـدل   ميانـه  ، زنـدگي   در راه  همواره  كه ؟ آن زمامدار چيست  براي  صفت  نيكوترين  كه  داني مي

  بكوشـد كـه    تمـام   يتسراسـر كشـور را دربرگيـرد و بـا جـد       ،رحمت  مانند باران  باشد و عدالتش 
خداونـد    از خشـم   اي نمونـه   كـه   بتـرس   تملّ  از خشم  هو خشنود سازد و البتّ  را راضي  زيردستانش

است ارـقه ... .  
مسـتبد و    سـبب   همـين   او نزديكند يا خويشـاوند اوينـد و بـه     به  هستند كه  كساني  والي  در دستگاه

تو بايـد   .نمايند مي  فيانصا بي كنند و در داد و ستد دراز مي  مردم  سوي  به  يتعد  دست ؛خودخواهند
در   فرا از تصـرّ   ، و دستشـان  را مورد مؤاخذه قرار دهي  آنان ؛ ببري  ها را از  ميان ستمگري  موجبات
عـذر خـود را     ،اي كـرده   ظلـم   تو در موردي  كردند كه  گمان  مردم  هرگاه...   .كني  كوتاه  مردم شؤون 

  تمـرين   هـم  ،امـر   ايـن  . را از خـود دور كـن    بـد ايشـان    گمـان   هوسـيل  بگو و بـدين  آنان   آشكارا به
 ّ حـق   اقامـه   آن ةنتيجـ   كه  است  عذري  بيان  نوع  و يك  بر مردم  و مهرباني  ارفاق  تو، هم  عدالتخواهي

  .  ستا تو  و هدف  مورد عالقه  كه  است

   قضايي  و عدالت  امام

و   و كرامـت   انسـانيت   انساني از حيـث   ةگر افراد جامعا  كه  است  آن ، عدالت  از اين مقصود
،  داوري  ، بايد در مقام است  چنين  يكسانند كه  در برابر قانون  اند و همگان مساوي  انساني  حقوق
  و غيرارزشـي   اعتباري  مالحظات  گونه شود و هيچ  ستانده ، مورد تجاوز قرار گرفته  كه  كسي ّ حق

  عـدالت .  اسـت متوقّـف    شـده   تضييع ّ حق  احقاق بر ،معنا  اين  به  عدالت. گيردن قرار  مورد توجه
  تـر عـدالت   بزرگ  ةاز قضي  جزئي  كه  دانست  قانون  اجراي  ةدر گستر دادگري   توان را مي  قضايي

در  نيـاز دارد تـا    قانونگـذاري   حـقّ   به ، عدالت  تأمين  براي  سياسي  ةجامع.  است  در قانونگذاري
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ـ   از عناصر عـدالت   يكي فقط  حق  اين  ولي ؛گمارد  تهم  عادالنه  قوانين  وضع  به  پرتو آن   هو البتّ
  عادالنه  قوانين  شود كه آشكار مي  قدرتي  توفيق در ميزان   آن  حقيقي  ارزش  كه  است  آن  ترين مهم

  . قضايي  قدرت  يعني ؛كند را اجرا مي
 ؛قـرار دارد   در قانونگـذاري   مؤخر از عدالت  اي در مرتبه  قضايي  دالتع  ترديد نبايد كرد كه

  در قانونگـذاري   عـدالت   تابع  و همواره  يكسره  ،قضايي  عدالت  كه  نيست  عنادان مب  اين اگر چه 
  پوشـش   طـور يكسـان   را بـه   حاالت  ةتواند هم باشد نمي  هر چند عادالنه  قانون  كه آن ؛ چه  است
در   عدالت  به، قضايي  ق عدالتتحقّ  ولي ؛ناسازگار بيفتد ،نوپديد  هاي بسا با وضعيت  چه دهد و

  ترديد يكي شمارد و بي چيز مي همه  ةرا مبنا و پاي  عدالت )ع( علي  امام.  نيازمند است  قانونگذاري
  . است  اسالم  و حقوق  احكام شود، مياستوار   پايه  بر اين  كه  از اموري

  اهللا يـأمر بالعـدل    ان(كنـد   امـر مـي    خداوند بدان  كه  عدالت) 86:  غرر الحكم(  اساس  اقوي  دلالع
  برپايي  براي  آسماني  هاي كتاب  نزالإو   پيامبران و  رسوالن  رسالإو )  9 ):16(  النحل( ) واالحسان

، از  معلـوالت   ر سلسـله د  دارد نـه  قـرار   احكـام   علـل   و در سلسله)  2 ):57(الحديد (  است  آن
 )ع(  امام) 238:  ستاد مطهري(ا .است قانون  و معيار شناخت) 4:  استاد مطهري(  اسالم  هاي مقياس

دو   ازهمين) 86،  غرر الحكم( .االحكام  ةحيا  العدل :داند مي  احكام  حيات  ةرا ماي  عدالت ،در سخني
در   عـدالت   بـودن   هـدف و  محـور ، مبنا  توان مي  نيكي  به ،بلند  در واقع  ولي  ظاهر كوتاه  به  ةكلم

  رسيدن  راه  باشد كه  فكر آن  بايد همواره به  هر دولتي  كه  نيست  ترديدي.  را دريافت  قانونگذاري
ـ   عدالت ،را دريابد  با هر وضعييت  و مناسب  ، كامل عادالنه  قانون به   ؛اسـت   احكـام   حيـات   ةماي

  و ايسـتادگي   مقاومـت  ، نابراين، بو فاقد اعتبارند  مرده  قوانيني  غيرعادالنه  قرّراتو م  قوانين  يعني
  .نيستندمكلّف   از آن  پيروي  ها به و انسان  جايز است در برابر آن 
  حضـرت    ةدر سير  ، بلكه است  قرار گرفته )ع( كيد امامأتنها پرشمار مورد ت  نه  قضايي  عدالت

برابر در   همگاني  تساوي  ةقاعد  بزرگوار به  آن  پايبندي  كه شود مي  مشاهده  يانگيز  موارد شگفت
  :  پردازيم مي  امام  عملي  ةسير  بيان  به  گاه و آن  ذكر چند سخن  به  نخست. دهد مي  را نمايش  قانون
  : امر فرمود  نينچ  وي  به ،نوشت  جند حلوان  صاحب  قطبه  اسود بن  كه به  اي در نامه )ع( امام. 1

  .سواء  الحق  في  عندك  امر الناس  فليكن
  )59 ، نامه البالغه  نهج. (بايد نزد تو برابر باشند ، ها در حق انسان
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  : فرمود  داد  وي  مصر را به  فرمانروايي  كه  بكر هنگامي ابي  محمد بن  به  در عهد خويش. 2
  . بهم  عدلك  الضعفاء من  و الييأس  لهم  حيفك  العظماء في  اليطمع  حتي  و النظره  ةاللحظ  في  بينهم  و اس... 
بـر    بزرگـان  تـا   شوي  خيره  آنان  به  و خواه  نگري  چشم  گوشه  به  خواه ،بنگر  چشم  يك  به  همگان  به

  ) 27  ه، نام البالغه  نهج. (نگردند  يوسأم  از عدالتت  نبندند و ناتوانان  بر ناتوانان  ستم  تو طمع
  : نيز فرمود  قاضي  شريح  را به  سخن  نظير همين. 3

 با تو  كه  تا كسي  كن  را رعايت  مساوات  و نشستن  گفتن  و سخن  كردن  در نگاه  مسلمانان  بين  گاه آن
از  ،دارد  بـا تـو دشـمني     كـه   نبنـدد و آن   تـو طمـع    خود به  بر رقيب  در تجاوز و ظلم ، است  نزديك
  )412، ص 7ج : ش 1365كليني، . (نشود  مأيوس تو  عدالت

  : فرمود نامؤمن امير  كه كردروايت    صادق  از امام  سكوني. 4
را   تسـاوي   نشسـتن   و جايگاه  ، نگاه دعوا در اشاره  طرفدو   بايد بين  نشست  در مسند قضا  كه  كسي

  )413، ص 7ش، ج  1365كليني، . (كند  مراعات
  :  است  كرده  نقل  چنين   صادق  اماماز   سكوني. 5

  اقامه  حضرت  را نزد  اي مرافعه  گاه آن كرد؛  وارد شد و چند روز اقامت  نامؤمن امير  منزل  به  مردي
از : فرمـود  . بلـي : كـرد   ؟ عرض دعوايي  آيا تو طرف: فرمود  حضرت. بود  نكرده  طرح تر پيش  كرد كه

  طـرف   كـه  مگـر آن  ،شود  مهمان  نزاع  از طرف  فرمود كه  نهي)  ص(مبر خدا پيا  كه آن  ما برو؛ چه نزد
  . باشد  وي  ديگر نيزهمراه

  :  است  كرده  نقل  در مناقب  خوارزمي. 6
) ع(علـي    عمر بـه . بود  نشسته )ع(  علي  كه  در حالي كرد؛دعوا   نزد عمر طرح )ع(  علي  ضدبر مردي 
  و بـا وي   برخاسـت   امام . بنشين) دعوا  طرف(  برخيز و با دشمنت ! الحسن ااب  اي:  گفت  كرده،توجه 
آيـا از   :پرسـيد   از وي .كـرد   مشـاهده   )ع(را در علـي   عمر تغيير چهره  دادرسي  از ختم  پس.  نشست

  مرا در حضور خصم :فرمود  بيان  را چنين  ت، علّ مثبت  ؟ امام با پاسخ شد ناخرسند شدي  واقع  چه آن
! فـدايت شـوم  : عمـر گفـت   ؟ بنشين  برخيز و با خصمت  يا علي  چرا نگفتي.  كردي  خطاب  ام با كنيه

  .ها به نور برد خداوند با شما ما را هدايت كرد و با شما از تاريكي
  مـع   فـاجلس   ، قـم  يـا اباالحسـن  :  فقـال   عمر اليـه   فالتفت  جالس  و علي  عليا  عمر علي  رجل  استعدي
  عمر التغير فـي   ، فتبين مجلسه  الي  علي  فرجع  الرجل  فتناظرا و انصرف  خصمه  مع  فجلس  مفقا ، خصمك

 ةبحضـر   كنيتي:  ؟ قال و ماذاك  قال.  نعم:  ؟ قال ما كان  متغيراً؟ اكرهت  اراك  مالي  يا اباالحسن:  ، فقال ههوج
:  قـال   ، ثم عينيه  بين  فقبل  علي  اخذ عمر برأس؟ ف خصمك  مع  فاجلس  قم  يا علي:  لي  ، فاال قلت خصمي
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  ، المناقـب 3/595االبـرار،    ربيـع ( .النـور   الـي   الظلمـات   اخرجنـا مـن    هـدانا اهللا و بكـم    ، بكم انتم بابي
  )4/264  ، طالب  ابي  بن  علي  االمام  موسوعة  نقل  به 98/99 ، للخوارزمي

 حـد   او، بـر وي   خـواري   بـر بـاده    مبني  نجاشي  ضد  گواهان  از شهادت  پس عليامام . 7
  وي. عبـداهللا بـود    بـن   طـارق   از آنـان   يكي .شدند  خشمگين  تعدادي  سبب  همين به ؛كرد  جاري
  و اهـل   تفرقـه   و اهـل   و فرمـانبرداران   سركشـان   كـه   كرديم نمي  ما گمان  !نامؤمن امير  اي:  گفت

شما با برادر   كار كه  با آن. باشند  يكسان  در مجازات  و با فضيلت  عاقل  نزد فرمانروايان  جماعت
  و مـا را بـه    ريختـي   را درهـم   و كارهايمـان    زدي  ما را آتـش   ، دل كردي) نجاشي  يعني(  حارث
  . واهد آوردخ در  سر از آتش ،برود  راه  از آن  اگر كسي  كنم ميگمان   كه  كشاندي  اي جاده

  :فرمود  آنان  به  پاسخدر     امام
بـود    از مسلمانان  آيا او جز فردي!  نهد هستي  بني  از قبيله  برادر كه  اي . الخاشعين  اال علي  لكبيرةٌانها 
  از گنـاه   شده  تا تزكيه  كرديم  جاري  را بر وي  آن بود و ما حد  را دريده  هياال  هاي از پرده  اي پرده  كه

است و حد بر وي اقامـه   كسي كه مرتكب عملي گردد كه موجب حد! نهد  بني برادر  ؟ ايشود  پاك
  خـويش   الشـان  عظـيم   در كتـاب   وجلخداوند عزّ  همانا! نهد  برادر بني  اي .كفّاره گناه او استشود 
ـ   رفتار كنيد كـه   عدالت  به. رفتار نكنيد  با عدالت  كه سبب نشود  اي شما با عده  عداوت :فرمايد مي   هب

   )100/2باب : 1403مجلسي، . ( تر است تقوا نزديك
  كـس  هيچ  شفاعت  كه  است  شده  نقل)  ص(از پيامبر خدا   كه  است  يادآور داستاني  اقدام  اين

بـود    شـده   سـرقت   مرتكـب   كـه   مخـزوم   عمرو بـن   عبداهللا بن  ، دختر اسود بن فاطمه  دربارة را
  :و فرمود  نپذيرفت

  سـرقت   بـه   از اشرافشـان   يكـي   چـون   شدند كه  رو تباه  از آن، از شما  پيش  اقوام  كه  ماناه!  مردم  اي
چنگـال    زد او را به ميدست   دزدي  به  ضعيفي  داشتند و چون مي  او را از كيفر معاف ،آلود ميدست 

 ،شـد  مـي   ناسـتوده   عمـل   چنـين   د مرتكبدختر محم  فاطمه  هرگاه  كه  خدا قسم  به. سپردند كيفر مي 
 برخيز و حـد : را فرمود  دختر اسود را فرا خواند و بالل  فاطمه  سپس ؛بريدم او را مي  دست  گمان بي
  )1315  /3:، مسلم  صحيح. ( او اجرا كن  ةرا دربار  هياال

  لاو  ، شـخص  عـدالت »  كـه   اسـت   افتخارآميز جـايي   حال  انگيز و در عين مورد شگفت.   8
  .»نشاند برابر مي  در دادگاه  غير مسلمان  را با مردي  اسالم  مملكت
 اميـر   پـاي   پـيش   شـريح .  رفت  قاضي  نزد شريح  .ديد  نصراني  را نزد مردي  خويش  زره  امام

 جـاي   فرمود تـا بـه    وي  به  امام  ولي ؛آورد  جاي را به  و ادب  احترام  و شرط  پا خاست هب   نامؤمن
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  مـن   از آن  زره  ايـن : كـرد و فرمـود    اشاره ،بود  نزد مرد نصراني  كه  زرهي  به  گاه آن ؛خود بنشيند 
در :  كـرد و گفـت    نصـراني   رو به  شريح.  ام بخشيده  كسي  به  و نه  ام را فروخته  آن  نه  و من  است
را   اما اميـر مؤمنـان   ؛ است  من  از آن  زره  اين:  گفت  ؟ نصراني داري دفاعي   عا چهاد  اين  مقابل

  تـا بـر اثبـات     خواسـت   از امـام  ،را شنيد  نصراني  سخن  چون  شريح *. شناسم نيز دروغگو نمي
 ، نداشـت   گـواهي   امـام   و چون )؟ نةيب  من  ؟ هل نةيب  ، الك لعلي  شريح  فقال(كند   اقامه  نهخود بي  دعواي
را   زره  مرد نصراني ، هنگام  در اين. كرد  را اعالم  حاكمهم  داد و ختم  حكم  نصراني  نفع  به  شريح

از   ايـن :  گفـت   آورد و با صـراحت   و اسالم  ا زود بازگشتام ؛ را بدرود گفت  و قاضي  برداشت
  كـه   دهـم  مي  و گواهي  نيست  يگانه  جز خداي  معبودي  كه  دهم مي  گواهي . است  پيامبران  احكام
را در محضـر    مؤمنـان   فرمـانرواي   كه  ينييآ  زيرا چنين ؛ ستا پيامبر اوو خدا   ةبند)  ص(د محم

دور از   دهـد كـه   مـي   آزادي  چنـين   دادگـاهش   قاضـي   نشاند و به برابر مي  نصراني  قضا با مردي
كنـد    دعوا رسيدگي  به  دادرسي  موازين  و براساس  كامل  و با استقالل  و تشويش  نگراني  هرگونه

بنيـاد    و حق  وحي  ةكند، جز بر پاي  حكم  مسلمانان  حاكم  زيان  و به  غير مسلمان  فردي  نفع  بهو 
در اختيار تـو    اكنون  تو و هم  از آن  زره  اين:  كرد و گفت  امام، اعتراف  رو به  سپس ؛ است  نشده
)  ع( االنبيـاء، اميرالمـؤمنين    احكـام   ذههـ   اشهد ان:  قال. (افتاد  زمين  به  از دستت  در مسير صفين  كه  است
  ...).  صفين  الي  عند مسيره  علي  من  سقطت  الدرع  ان  و اعترف  اسلم  ثم  عليه  يقضي  و قاضيه  قاضيه  الي  قدمني

   قضايي  و استقالل )ع(  علي  امام

  ةدر سـاي   كـه   اسـت   عـدالت   دسـتگاه   بر سـالمت   متوقف  جامعه  و انسجام  سالمت  شك بي
ترديد نبايد كـرد  . شود مي  حاصل  و اقتدار قضايي  از توان  آن  و برخوردار بودن  قضايي  استقالل

  مستقل  ،بايد در فكر و اراده  قاضي. شود مي  مينأت  خوبي  به  ، عدالت قضايي  استقالل  قبا تحقّ  كه
  .نهراسد  و اقتصادي  سياسي  هاي رتاز قد  شده،  وارد ميدان  ها قاطعانه گيري در تصميم ، بوده

  بـه   قـانون  ، براساسبوده  خاضع  در برابر قانون  فقط  قاضي  كه  است  اين  به  قضايي  استقالل

                                                           
  عندي و ما  اميرالمؤمنين »  عبارت  شده  نقل» 56  ص ،41  ج«: و بحار االنوار» 124/  2»  در الغارات  كه  روايتي  در متن *

  عبـارت  ، شده  نقل» 2/127»  و جواهرالمطالب» 2/443« ريخالتا في  در الكامل  يتيروا  در متن  ولي ؛ است  آمده»  بكاذب
  به ويژه ،كرد  قرائت » ملَ«را   آن  توان هر چند مي ؛اند خوانده»  مل«را   آن  برخي  كه  است  آمده»  امير المؤمنين  يكذب  لم«
 . نخست  متن  ةقرين  به
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قرار نگيـرد    طلب و افراد فرصت  محيط  ثير عواملأت  بپردازد و تحت  امور و دعاوي  و فصل حل 
  و برابـري   ؛ زيرا تفكيك است  قوا نهفته  در تفكيك  لاستقال  اين  اصلي  ةريش  كه  گفت توان  و مي

در   و همچنـين   ديگـري   نتواننـد در حـدود وظـايف     دو قوه  اندركاران  كند دست مي  قوا ايجاب
  .كنند  دخالت ديگر يك  و نصب  عزل  مراتب

  :گويد منتسكيو مي
  است  ممكن ،باشد  دستگاه  ر اختيار يكو يا د  تن  يك  در دست  مجريه  ةو قو  قانونگذاري  ةقو  هرگاه
  تصـويب   اي رحمانـه  بي  قوانين ،مزبور  يا دستگاه  پادشاه  رود كه مي  آن  شود؛ زيرا بيم  مضمحل  آزادي
  خواهدشـد كـه    نيز موجـب   نهو مقنّ  قضائيه  ةدو قو  اجتماع. مورد اجرا گذارد  به  ها را ستمگرانه و آن
  مجتمـع  بـا قضـائيه     اجرائيه  ةقو  چه قرار گيرد و چنان  مستبدانه  كنترل  در معرض  مردم  و آزادي  جان
 .سـتمگر بـا افـراد رفتـار كنـد       يـك   يو تعـد   و خشـونت   بـا سـختي    اسـت   ممكـن   قاضـي  ،شوند

  ) 195  ، ص ششم  ، فصل يازدهم  ، كتاب القوانين روح(
  اسـت  اهميتي   چنان  داراي  قضايي  استقالل  يتو حاكم  قضائيه  ةقو  به  انحصار امر قضا  اصل

ة ، اعالمي10  ةدر ماد  كه چنان. اند كرده  بيني پيش  اساسي  را در قوانين از كشورها آن  در برخي  كه
  شـده   تصـريح   نيـز بـدان    ، سياسـي  مـدني   حقوق  المللي بين  ميثاق 14  ةبشر و ماد  حقوق  جهاني 

  :گويد مي  ميهاعال 10  ةماد.  است
و علنـاً    ، منصـفانه  طرفـي  و بـي   مسـتقل   دادگـاه در   دعـوايش   دارد كه  حق  كامل  با مساوات  هر كس
  . ...بشود و  رسيدگي

است  كرده  نيز تصريح  ميثاق 14  ةماد  :  
  مسـتقل   الحص  دادگاه  در يك  و علني  طور منصفانه او به  دادخواهي  به  كه اين  دارد به  حق  هر كس... 

  . ...شود  رسيدگي  قانون  طبق  شده  تشكيل  طرف و بي
   : است  شده  توجه  قضايي  استقالل  به  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون 164و  156  در دو اصل

  جـرم   و ثبـوت   محاكمـه   بـدون   ،است  آن  شاغل  كه  از مقامي  توان را نمي  قاضي 164  اصل  موجب هب
  . ...كرد  منفصل  يا دائم  تطور موقّ ، به است  انفصال  موجب  كه  فيلّتخ
  را در آن  قضـايي   اسـتقالل   ضـرورت   ، دليـل  بنگـريم   اساسـي   قانون 156  صدر اصل  اگر به

و   فردي  حقوق  پشتيبان  كه  مستقل  است  اي هقو  ،يهئقضا  ةقو  كه  است  آمده  اصل  در اين.  بينيم مي
و   هعام  حقوق ياحيا  همچون  دار وظايفي و عهده  عدالت  به  بخشيدن  قتحقّ  ولؤو مس  تماعياج

اگـر    كه  است  يو ضرور  مهم  چندان  قضايي  استقالل.  است  مشروع  هاي و آزادي  عدل  گسترش
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نيست  ممكن  و اجتماعي  فردي  حقوق  و احقاق  عدالت  مينأت اصوالً ،نباشد  مستقل  قضائيه  ةقو  .  
مسـتقلي    دهـد قاضـي   مـي   فرمـان   وي  اشتر، به  مالك  به  خويش  ةدر نام )ع(  مؤمنان امام امير

  . باشد  قاطع  در داوري ،باشد  روشن  حكم  هرگاه  برگزيند كه 
  .الحكم  عند اتضاح  و اصرمهم...  الناس  بين  اختر للحكم  ثم

  كـه  چنـدان  ؛كار آورد  به  دستي  او گشاده  به  ناسد و در بخششرا بسيار قدرش  داوري  چنين  قضاوت
  از ياران  يك  هيچ  قدر باال ببرد كه او را نزد خود آن  ، مقام افتد و از نظرمنزلت  كم  مردمان  به  نياز وي
  .ماند  نزد او ايمن  نكنند و ازگزند مردمان  نفوذ در او طمع  به  نزديكش

    عياجتما  ة، فلسف عدالت

 ةبرجسـت   پيـام  ،كـرد  نمي  ستم  حاكم در جايگاه )ع(  علي  كه  مطلب  اين ، كرديم  تر اشاره پيش
وجـود    حضـرت   و فـردي   رفتار شخصـي   در پشت  دار را كه پيام  معناي  بايد آن.  ما نيست  ةمقال 

  . آوريم  دست هرا ب  و عدالت  انسان  به  نهادن  حرمت  يعني ، داشت
  اساسـي   هاي از ويژگي  يكي. انديشيد مي  حكومت  و عادالنه  ساختار عقالني  به )ع( عليامام 

در .  اسـت   او عادالنـه   و اجتماعي  و رفتار شخصي  سخن.  است  عدالتخواهي ،امام  ر و بينشتفكّ
را بـر    كند و سـاختار حكومـت   مي  دعوت  عدالت  سوي  كوشد و به مي  ظلم  بردن  از ميان  جهت

ة فلسـف   صـورت  بـه   عـدالت   و به  نگرد مي  را از منظر اجتماعي  او عدل. بخشد مي سامان   آن  ايهپ
  حال ؛شمارد مي  را برتر از جود و بخشش  عدالت  كه  منظر است  دارد و از همين  توجه  اجتماعي

برتـر و    حسـان ، جـود و ا  و نفساني  شخصي  و فضيلت  اخالقي  ةاز جنب  كه  نيست  ترديدي  كه آن
،  بنگـريم   اجتمـاعي  ةا اگر از جنبام است؛ انسان  روح و علو  نفس  كمال  ةو نشان  باالتر از عدالت

  كـه   است  و روشناست   آن  زينت  و جود و احسان ،هاي جامعه پايهة منزل  به  در اجتماع  عدالت
 ،فرمايـد  مـي  )ع( امام  كه  از استداللي. رسد  آن  زينت  به  نوبت باشد تا  مستحكم  بايد پايه  نخست

تـر و بـاالتر از    مهـم   اجتمـاعي   ةفلسـف  صـورت  هرا ب  عدالت  چگونه  شود كه مي  روشن  خوبي به
 ،امـا جـود   ؛دهـد  خود قرار مـي   طبيعي  امور را در مجراي ،و دادگري  عدالت. شمارد مي  احسان

  هـاي  اسـتحقاق   كـه   است  اين  عدالت  مفهوم زيرا ؛سازد مي  خود خارج  طبيعي  امور را از مجراي
  كار و استعداد لياقت حسب  به  چه آن  مطابق  هر كس  قرار گيرد و به  مورد توجه  و واقعي  طبيعي
و  ّ كل  ريو مدير و مدب  ،قانوني عام ، عدالت .خاص  و الجود عارض  عام  سائس  لعدلا: شود  داده ،دارد
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ـ  ؛برونـد   بايـد از آن   همه  كه  است  گيرد و بزرگراهي مي بر را در  اعاجتم ةهم  كه است شامل ا ام
  .  است  استثنايي  حالت ،جود و بخشش
پيكـر    بهو ، كند  را راضي  و همه ، را حفظ  اجتماعي  تواند تعادل مي  كه  اصلي  ،از نظر امام

از   بلكـه  ، حضـرت   تنها از سـخنان  نه.  است  عدالت ،بخشد  آرامش  آن  روح  و به  سالمت  اجتماع
 ةفلسـف  صـورت  ، بـه  عـدالت   شـود كـه   مـي   استفاده  نيكي  نيز به  وا  و فرمانروايي  حكومت روش

  خود را بر مبناي  سياست امام.  چيز باالتر است از هر  كه  است  بوده  وي  مورد توجه  اجتماعي
  مسـاوي   هـا را در حقـوق   انسـان ة ر داد و همـ قرا  حقوق  را مبناي  آن.  استقرار ساخت اصل  اين

 كرد  اصرار و پافشاري  بر آن  ميزاني  و به) 59  نامه( ،»سواء  الحق  في  عندك  امرالناس  وليكن« :دانست
 كـه  و فرمـود   نپـذيرفت   اجتماعي  حقوق ةرا در زمين» شود نمي  بماسبق  عطف ،قانون»  ةقاعد  كه
واهللا لـو  «  بنـابراين  شـود؛  نمـي   مرور زمان  مشمول  اجتماعي ّ و حق »ء الشـي   ال يبطله  القديم  الحق  ان«

  )15  خطبه( .» االماء لرددته  به  النساء وملك  به  قد تزوج  وجدته
و هرگـز    پـذيرفت  نمـي   عـدالت   را در باب  جويي هدف يا مصلحت  هيچ  ،روي  هيچ  به  امام
  رهبـري و   اي از حكومت هعد  نارضايتي  ةعمد  عامل  كه نبا آ. كرد نمي  مصلحت  را فداي  عدالت
  هـاي  پايـه   حفـظ   نـداد بـراي    بود، هرگز رضايت  و مساوات  بر عدالت  اصرار  حضرت   علي

در مسـير    انحرافي  ترين ، كم سياست  از رجال  اي پاره  و دشمني  از تخريب  و پيشگيري  حكومت
 شحضـور   بـه   خيرانـديش   دوسـتان   كـه   گاه ايجاد شود و آن  وي  گستري و عدالت  عدالتخواهي

در   انعطـافي  ،تر مهم  مصلحت  سبب به  تقاضا كردند كه  و خيرخواهي  خلوص  آمدند و با نهايت
  : فرمود فشرد،ن  پاي  و برابري  مساوات  اصل  روي خود پديد آورد و بر  سياست

؟  آورم دسـت   به  اويم  والي  كه آن  درباره  و ستمگري  تبعيض  قيمت  را به  پيروزي  خواهيد كه مي  از من
 .كـرد   نخـواهم   چنـين  ،برآيد  اي ستاره  پي  در آسمان  اي و ستاره  است  تا دنيا باقي !خداوند سوگند  به

  )126  خطبه. (.استا خد  ، مال مال  رسد، كه  تا چه  داشتم ر ميبرا برا  همگان ،بود  من  از آن  اگر مال

   نتيجه

  را آرمان  عدالت  و بشر همواره ، بوده  عدالتي ها، بي زمان  ةدر هم  بشر  درد اجتماع  ترين بزرگ
  .  است  نشمرده  تر از آن را كامل  فضيلتي  ، هيچ و در فضايل  خود دانسته  مطلوب
.  است  جتماعيا  قلمروهاي  در تمام  گستري و عدالت  مظهر عدالتخواهي )ع( نامؤمن امير  امام
نگـاه  .  است  و رفتار او عادالنه  و سخن ، عدالتخواهي  ،حضرت   گفتمان  ويژگي  يك ،ترديد  بدون
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،  سياسـي   هـاي  واقعيـت   بود كه  اي گونه  او به  عملكردهاي دهد مي  نشان  تاريخ  به  پديدارشناسي 
كـه    بـا ايـن  . كرد تر مي را عادالنه  تر و حكومت عصر را انساني  آن  و اقتصادي  ، حقوقي اجتماعي

. كـرد  تكيه مي  و دادگري  عدل  براساس  با مردم  همواره بر ارتباط ،بود  فردي ، حضرت  حكومت 
  .برساند  زمانه  عدالت  را به  ببرد و جامعه  را از ميان  زمانه  ظلم  خواست او مي

امـام    و سـيره   سـر رفتـار شخصـي     پشت  كه  پيامي .است  تماماً عادالنه امام  و پيام  سخن
  .  است  و عدالت  انسان  به  نهادن  وجود دارد، حرمت

انديشـد   نمي  عدالت  جز به ، سكوت  طوالني  خواهد؛ در دوره مي  چيز را عادالنه  همه امام
  اين و از  است  عدالت  و اجراي  مردم  حقوق  مينأت  ةپذيرد، در انديش را مي  حكومت  كه  گاه و آن
  ،در آن  داند كـه  مي  اين  را به  حكومت  داند و ارزش مي  ابطال  را غير قابل  قديم  حق  كه  ستا رو
  چـه  آن ،  امـام   در انديشـه . بردارد  از ميانرا   و ظلم  بازگرداند و باطل  آنان به را   ستمديدگان  حقّ
  .  است  حكومت  ةشيو  بودن  او و عادالنه  كنند، عدالت  و اطاعت  پيروي  از حاكم  شود مردم مي سبب

  ، ديـن  سـتم از   و پيشگيري  مردم  حقوق يدر اعطا  دارد كه  توجه  عدالت  به  چنان آن )ع(  امام
  از شـنيدن   آدمي  شود، سزاوار است  ستم  غيرمسلماني  زن  اگر بهو  ،دهد نظر قرار نميدآنان را م

از   وي  مسـاعدت   شـمارد و بـه   ناهنجار مـي   را امري  بينا و مسيحينا  پيرمردي  يتكد. بميرد  آن
  ) جهاد العدو و مايناسبه  ابواب  ، من19  ، الباب1  ، ج الشيعه  وسائل. (كند ميامر   المال بيت
  در برابـر قـانون    همگـان  وي،در نظـر   .شـمارد  مـي   قـانون   را مبنـا و اسـاس    عـدالت ،  امام 

  ميـان   داوري  بـه   طور مسـتقل  و به اضيانق  بايد بهترين  در جامعه  عدالت  نميأت  براي. اند مساوي
  .يابند اشتغال   مردم

  مــورد توجــه  و پشــيماني  توبــه  او بــه  شــتنو وادا  مجــرم  اصــالح  كــه آن  در كيفــر، ضــمن
  همچـون   قواعـدي . شـود  مـي   رعايت  وجه  بهترين  به  و مجازات  جرم  بين  تناسب ،گيرد مي قرار
م مسـلّ طـور   به  ديد كه  توان مي  حضرت  هاي داوريرا در   هممتّ  نفع  به  و تفسير شك  برائت  اصل
  داوري  كيفـر از نـوع    نفسـي   مطلوبيـت   درء و عـدم   ةقاعد . است ي ضرور  عدالت  قتحقّ  در راه

  .  شود مي  استنباط  حضرت
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