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 رابطه عدالت با همبستگی اجتماعی از دیدگاه امام علی )ع(
 

 1میریعلی سایه

 2بهاره جانی

 
 11/04/1399 تاریخ پذیرش:                              21/07/1397 تاریخ دریافت:              

 چکیده
که همبستگی اجتماعـی در طوریهترین عـوامـل ایجاد همبستگی اجتماعـی است بعدالت یکی از مهم

یابد. بدیهی است در اجتماعـی که عدالت بـرقرار باشد روابط اجتماعی بین مردم ی عـدالت استمرار میسایه
به معنای واقعی کلمه در زمان یابد. در طول تاریخ اسالم، عدالت نمود بیشتری می و حاکمان مستحکم بوده و

رسد و داستان معروف عقیل برادر امام و ی ظهور میالسالم به منصهی علیهداد امام عل از عدل و حکومت پر
ای،  اطالعات آهن گداخته، مهر تأییدی بر این واقعیت است. در ایـن پـژوهش با استفاده از روش کتابخانه

ی بیـن عدالت و همبستگی اجتماعـی از دیدگاه مـوالی داد رابطه ی شده است. نتایج نشانالزم گـردآور
کید آن حضرت  تأ کند وعی را معرفی میهمبستگی اجتما السالم شکل کاملی از عدالت ومتقیان علی علیه

 یابی به توسعه  است. عدالت و همبستگـی اجتماعی برای دست ی مستقیم و چشمگیر میانود رابطهبـر وجـ

 

 امام علی)ع(، عدالت، همبستگی اجتماعی، روابط اجتماعی، دستیابی به توسعه  لیدي:واژگان ک

 JEL Z212, N25:بندي طبقه

  

                                                                                                                   
 asayehmiri@gmail.com                                                         (ولئاستادیار دانشگاه ایالم )نویسنده مس 1

gmail.com1368b.jani@                                                                       کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم 2
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         مقدمه

هستند که اگر در جامعه برقرار شوند؛  یاهـداف یو مشارکت مردم یاجتماعـ یعدالت، همبستگـ

 کندیم دیعدالت تأک تیبه اهم میاز قرآن کر یاتی. خداوند در آشوندیتوسعه آن م و شرفتیباعث پ

روشن  لیدالخود را با  امبرانی: ما پدفرماییاست که م ـدیسوره حـد 25 هی، آاتیآ نیاز جمله ا

عادالنه(  ـنیحــق از باطل و قــوان یــیشناسا لهیوس) ـزانیو م یو به آنهـا کتاب آسمانـ میفرستاد

خـداوند هدف از فرستادن  ـه،یآ ـنی... بـراساس ا به عـدالت کنند و امیتـا مـردم قـ مینازل کـرد

تحقق عـدالت در جامعه  تیاهم انگـریب ـهیآ ـنیو ا داندیقسط و عـدل م یرا بـرقـرار امبرانیپ

 ینخواهند داشت و با آن همکار یعـدالت بـرقـرار شود مـردم با آن خصومت ای. اگـر در جامعهاست

کرد.  یتلق یحکومت اسالم لیهدف از تشک نیبزرگتر عنوانبهتوان یرا م یاجتماع. عدالت کنندیم

تحقق قسط و عدل، با  منظوربه انیاد عیو تشر امبرانیتوجه داشت که  بعثت پ ستیبایم نیهمچن

)ص( نقل شده که   انسان بوده است، تا آنجا که از رسول خدا اتیکلمه در نظام ح عیمفهوم وس

و  یاست که عدالت اجتماع نینچه مسلم است اآ. ستین یماند اما با ظلم ماندنیکشور با کفر م

ملت و مکتب  چیخورده که ه وندیپ اهها و دولتبوده و به سرنوشت ملت تیبااهم یبه قدر یاسیس

جامعه  ین را براآنگرفته بلکه  دهیآن را ناد یو اجتماع یاسیس شمندیاند چیه یو حت یمرام و

اند که بر آن داشته یسع زیها و حکام جور نحکومت یحت  کهیینجاآواجب و الزم دانسته است. تا  

 یطور کلاند. بهخود را عدالت اعالم نموده هدفخود و نظامشان را مُتّصف به آن دانسته و  اکارانهیر

و به فراخور  ستمورد توجه خاص بوده ا ،یاسیس یهاستمیتوان گفت که عدالت در همه سیم

 یافاضله یهنیکه عدالت عمالً مد یاگونهبه شوندیم لیو تحل فیتعر کیدئولوژیا میو مفاه اتیمنو

. پس بنددیم کاربهخود را  یو عمل یو جهد نظر مّبه آن تمام ه لین یبرا یاسیاست که نظام س

 لیو حکومت تشک استیس یهرا در عرص ییو اجرا یفکر یهاتالش یتمام ییعدالت، هدف غا

 . دهدیم
 نیو ا ستیرفتنى ن انیجهان هستى را جهانى عادالنه تصور کرد، که در آن حق از م حضرت نآ

ها هم نمود داشته باشد. در قاموس امام، فصل در رفتار انسان دیعدالتِ در هستى و خلقت، با

که  نجاستیبندگان خود. اخداوند بر مبناى عدالت است؛ چه در مقام خلقت و چه در مقام رفتار با 

دهد، صادق است و فراتر از آن است که بر بندگان اى که مىخداوندى که در هر وعده»: دیفرما ماما

دهد از روى عدالت کند و هر حکمى که مىخود به عدالت رفتار مى دگانیخود ستم روا دارد، با آفر

و  نشاء( در نگاه امام )ع(، م567.ص 227، خطبه تىیآ دینهج البالغه، ترجمه عبدالحم). «است

. امام در رندیگیاصل نشأت م نیفروع، از ا گریبه خداوند است و د مانیسرچشمه عدالت، در پرتو ا

اند نموده رادیخالفت ا لیکه در اوا یاجامع دارند، در خطبه یکوتاه ول یاخصوص جمله نیا
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 ضی)ف .«استوار ساخته است دیرا بر اخالص و توح نیخداوند حقوق مقرره مسلم». ندیفرمایم

 (544االسالم ، ص

را به عدل ملتزم  شیانسان با تقوا، نفس خو»: دیفرمایم نیها در وصف متقاز خطبه یکیدر  و

( 211مان ص ه)«. کند ینفس را طرد و نف یاست که هوا نیا یگام عدالت و نیساخته، و نخست

در آن عدل برقرار باشد، جامعه سالمى است و خداوند از  اى که)ع( جامعهینظر امام علدر

ن  را بدون آاى تالش و کوشش  کنند و جامعه نیعهد گرفته است که براى ساختن چن داندانشمن

حکومت عادالنه   انیم نین باشند و در اآبه  یابیهمواره در راه دست رها نکنند و تیمسئول

 ایاگر حکومت عادالنه نباشد و  یعبارت اخراست، به یاجامعه نیعنصر در تحقق  چن نیترمهم

 سالمت نتیجه در کند، مراعات اجتماعى تواتد عدالت را در روابطنکند آن جامعه نمى فتارعادالنه ر

 به جز به مردم کار»: فرمودمی ایشان که بود اساس براین شود،مى جدی اشکاالت دچار جامعه

: فرمودمى حکومت این حاکمیت تبیین در دیگری جای در و« یابدنمى سامان دارانزمام شایستگى

 و فساد از جلوگیرى عامل و جامعه، در عدالت برپادارنده و زمین روى در خدا امین، زمامدار همانا»

 عدالت که بود معتقد جد به بزرگوار نآ.( 236 ص ،6 ج خوانساری،) .«است مردم میان در گناه

 اساس و پایه را اخالقی عدالت دیگر عبارتبه یا و دارد، ایمان در ریشه و الهی سرچشمه انسانی،

  ای،جامعه در را عدالت تحقق انتظار به چشم دیگر طرف از دانست،می اجتماعی و سیاسی عدالت

 خیالی نشود، داده پرورش آن سیاسی رهبران و جامعه افراد در تقوا و خداترسی و اخالق و ایمان که

 و تبعیض و جابران سلطه علت که بشری جوامع همیشگی مشکل همان دانستمی باطل

 به باید که بود معتقد جد به امام گرددمی ناشی امر همین از تاریخ طول در نیز هاعدالتیبی

 آنان دستبه را جامعه امور زمام و گمارد همت عادل هایانسان تربیت به و پرداخت، سازیانسان

السالم بـرپایـی امـام عـلی علیه» .بود امیدوار عدالت، استقرار و عدل حاکمیت به بتوان تا سپرده

ی مردم و عـدل و تحقق مساوات را عامل همبستگـی اجتماعـی میان شهروندان و رضایت عامه

شمرد و این امـر یک شرط اساسی بـرای ساختن بالد و گسترش همکاری آنان با رهبرشان می

های آن است، وگـرنه تمام کارها پریشان و سعه و به حرکت درآوردن چـرخآبادانی و رسیدن به تو

:  1391سبحانی، ) .«شودماندگی حاکم میعقب رود ونابسامان شده، نظم و استواری از میان می

366) 

و تو از گسترش ... »مـالک اشتـر چنین آمده است که  السالم بهی امـام علی علیهدر نامه

چـه در دم خشنود خـواهی شد، و به افـزایش قـوت آنان تکیه خـواهی کرد، بدانعـدالت میان مـر

نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی و با گسترش عدالت در بین مـردم و مهـربانـی با رعیـت به 

ی آنان بگذاری گـاه اگــر در آینده کاری پیش آیــد و بـه عهـدهآنان اطمینان خـواهی داشت، آن
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کند. همانا ، قـدرت تحمل مــردم را زیاد میاهند پذیرفت زیـرا عمران و آبادینی خـوبا شادما

ویـرانی زمیـن به جهت تنگدستـی کشاورزان است و تنگدستی کشاورزان به جهـت غارت امــوال 

از تاریخ گذشتگان عبرت ی حکومتشان اعتماد ندارند و از طرف زمـامـدارانـی است کـه به آینده

 .(53البالغه، نامه)نهج« ندگیرنمی

پردازیم سپس در پـژوهـش حاضـر، ابتدا به تعاریفـی از عـدالت و همبستگـی اجتماعی می

 کنیم.  ی این دو را بررسی میرابطه

 

 عدالت. 1

السالم ای است کـه از آن تعابیر و معانـی بسیاری شده است. از دیـد امـام علـی علیهعدالت واژه

(. عـدالـت  437)حکـمـت « قـرار دادن هـر چیزی در جـای خـودش»است از عدالت عبارت 

سوگند به »فرمایند: البالغه مـینهج 3السالم در خطبه یهعـهـد و پـیـمان الهی است، امـام علی عل

کنندگان نبود و یـاران خـدایـی که دانه را شکافت و جان را آفـریـد، اگـر حـضور فـراوان بیعت

کـردنـد و اگــر خــداونـد از علما عـهد و پیمان نگـرفته بـود کـه در ـر مـن تمـام نمـیحجت را ب

تر خالفت را بر ، مهار شو گـرسنگـی مظلومان، سکوت نکنند بــارگــی ستمگـرانبـرابـر شکم

کردم. ی اول آن سیراب مـیسـهساختم و آخـر خالفت را بـا کا، رهایش مـیکوهان آن انداخته

جایگاه عـدالت «. تـر استارزشای بیبینی بـزغالهدیدید کـه دنیـای شما نزد من از آب گـاه میآن

پذیـرش خالفت را برقراری عدل  ، یکــی از دالیلالسالمد است که امام عـلـی علیهقدر بلنآن

 .دانندمی
عدالت را مانند مفهوم »شـود. به زمان باستان مربوط میتاریـخ پیدایش مـفهـوم عدالت 

بسیاری از مفـاهیـم فلسفی و علمی، بـرای اولین بار فیلسوفان یونان باستان مورد بررسی عقلی و 

جستنـد و انحــراف از مسیـر استداللی قرار دادند. یونانیان باستان عمدتاً کمـال را در طبیعت مــی

 عنوانبهی آنان عـدالـت عقیـدهدانستند. به و منزلـت طبـیعی را مـوجـب نقصـان و خسـران مـی

ها وضعیت طبیعی چیز در جایگاه طبیعی خود، آنها عبارت است از قرار گرفتن هرواالترین فضیلت

بیعی را مترادف بـا طکردند و از ایـن رو صفـات غیرمیموجودات را وضعیت مطلوب و عادالنه تلقی 

  .(16:  1390، )نیلی« بردندمی کاربه ظالمانه بودن
دیگر،  عبارتبهچیز در جای خودش قرار گیرد و حق به صاحبش برسد که هرعدالت یعنی این

ی تـوانایـی و ظرفیتش کار کند. چنین به انـدازهی تالشش باشد، هـمرکس به اندازهدستمزد ه

در جایگاهی  حقی و قرار دادن آندادن حق هر ذیاند: )ی عدل را چنین تعریف کردهعالمه طباطبای

  .(ی آن استکه شایسته
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تعالی است و به طـور مطلق مخصوص خداوند باری ذات اقدس الهـی عـدل مطلق است یعنی عدالت

ها آفریده نه اشخاص ی انسانهای این جهان را برای همهخداوند آسمان و زمین و تمام نعمت

 . خاصی

عدالت شامل فـرد، »آن را در پی دارد. د و شکوفایی ای رشبـرقـراری عـدالت در هـر جامعه

ی فـردی، عدالت معیار کمال شود. لذا در صحنهی ابعاد وجـودی فرد و جامعه میجامعه و همه

ی اجتمـاعی نیز، عدالت وجـوه سیاسی، فـرهنگی، اقتصادی، حقوقـی، انسانـی است و در صحنه

تحقق عدالت از فرد به ماعی و شروع فرآیند گیرد. قلمرو فردی و اجتامنیتی و مانند آن را در بر می

 .(239: 1384)الویری، « جامعه است

صورتی است که تمامـی  افراد محور بودن آن است و این درعدالتپایـداری هـر جامعه در گـرو 

بـراساس معیارهای تحلیل »آن عدالت را باور داشته باشند و کارگزاران طبق عدالت رفتار کنند. 

ای در ارتباط متقابل با یکدیگر قـرار گونهبهها مـجمـوعـهی اجـزای جا که همهسیستمی از آن

دارند. اگـر جـزء یا اجزایی از یک نظام در جـای خـود قرار نگیرد، این نظام به تناسب اهمیت این 

 توان گفت که در مقیاس کلی، عدالت شرط وجـود،شود لذا مـیجایی از عدالت دور مـینابه

 1385شاکری، « ) ی دست بشر استهریزی شده و ساختی برنامهاستمـرار و پایـداری هـر مجموعه

:211). 

دهد. بعد از اعتقاد دومین اصل از اصـول دیـن اسالم بـودن؛ اهمیت عـدل را به خوبی نشان می      

یجه گرفت کسی کـه با توان نتگیرد؛ بنابراین میبه توحید و یگانگی خداوند متعال، عدالت قرار می

نسان )ا السالم در معرفـی بهترین بنده خداتقـوا و خداپرست است باید عـادل باشد. امـام علـی علیه

راندن هوای نفس از خـود را به عدالت واداشته و آغاز عـدالت او بیرون فـرمایند: )کامل( چنین مـی

کمان برای برقراری عدالت باید منافع همه . بنابراین، حا(87البالغه، خطبه دل خـویـش است( )نهج

 و بود، بخشیده خود خویشان به المالبیت از قبل خلیفه آنچه یدرباره ایشان را در نظر داشته باشند

 رفته کنیزکان بهای یا زنان مهر به که ببینم اگر خدا، به»: فرمود بازگرداند، مسلمانان به را آن امام

 ترسخت را ستم برنتابد، را عدالت که آن و است گشایش عدالت در که گردانممی باز را آن باشد،

: است فرموده بصره فرماندار جانشین ابیهزیادبن به اینامه در ایشان(. 39: دشتی البالغه، نهج) «یابد

 خیانت المالبیت در که کنند گزارش من به اگر خورم،می سوگند خدا به راستیهب من، همانا»

 و خوار و درمانی، عیال هزینه در و شده، بهره کم که گیرم سخت تو بر چنان زیاد، یا کم ای،کرده

 مالی استفاده سوء با ارتباط در( ع)علی امام(. 357: دشتی البالغه، نهج) «شوی سرگردان

 و ایخریده دینار 80 به ایخانه که دادند خبر من به»: فرمایدمی کوفه قاضی الحارثبنشریح

 مال با را خانه آن که کن اندیشه شریح ای. اندکرده امضا را آن گواهانی و اینوشته آن برای سندی
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 البالغه، نهج) «ایداده دست از را آخرت و دنیا خانه آنگاه که باشی نخریده حرام پول یا و دیگران

 فرموده ایران شهرهای از یکی فرماندار شیبانی هبیرهبنمصقله به اینامه در همچنین(. 393: دشتی

 هایشاناسب و اسلحه وسیلهبه که را مسلمانان به مربوط غنایم تو که رسیده گزارش من به»: است

 اگر ایکرده تقسیم اتقبیله از افرادی بین در شده ریخته راه این در هایشانخون و آمده دستهب

 البالغه، نهج) «بود خواهد کم مقدارت و ارزش و شد خواهی خوار من نزد در باشد صحیح این

 آمده تاریخی هایکتاب در که عقیل، برادرش ماجرای جمله از دیگر جریان ها ده و .(393: دشتی

 قاطع روش و است فساد با مبارزه و المالبیت یمسأله در حضرت آن جدیت نمایانگر همه است،

 .دهدمی خوب نشان گسترش عدالت و حکمرانی در را ایشان

که اگر عدالت در  تـریـن بـعد آن عدالت اجتماعی است چراعـدالت ابـعاد زیـادی دارد که مهم      

 یابد.آن از جمله بعد اقتصادی تحقق می بین مردم وجامعه تحقق یابد خواه، ناخواه سایـر ابعاد

)دادن حـق عـدالت اجتماعـی به معنای »لت اجتمـاعـی شده است از جمله: تعاریف بسیاری از عدا

و ، عدالت قانونی ت سیاسیهای مختلف حقـوق مشتمل بر عدال( به تناسب حـوزهبه صاحبانـش

عـدالت اجتماعـی عبارت است از » (.125:  1388)میـرمـعـزی، « عـدالـت اقـتصـادی و ... است

و اجرای آن  بـرابـری طبقاتـی در مقابل قانون و اجرای آن. یعنی تمام افـراد بشر در مقـابل قانون

کس بـر دیگری امتیازی ندارد. برابرند و از جهات حقوق انسانی، نژادی، اجتماعـی و قـانونـی هیچ

« صـل اجتمـاعـی مهـم اسالمـی استعدالت از این بعد فقط یک صفت اخالقـی نیست بلکه یک ا

کوتاه و دلنشین  عابیری عدالت اجتماعی ت)ع( دربـارهحـضـرت امیــر(. »128: 1367)بـناءرضوی، 

و دوام قدرت و  [جـوامع]: عـدل مـوجب حیات ا چنین استهی بخـشی از آنبسیار دارد. تـرجمه

  [جامعه]تـریـن اساس و زیـربنـای هـا و قـویها و ثبات آنو حفاظت از دولت [حاکم]نفوذ حکم 

چند برابر شدن ورزی موجـب عظمت یافتن منزلت انسان و پیروزی بر دشمنان و است. عدالت

اصالح امر مردم است. ایجاد دولت عادل از  برکات و ریزش رحمت خداوند و عمران و آبادانی و

که مـوجـب روشنی چشـم واجبات است و بـرپـا ساختن عدل در شهرها بهترین چیزی است 

گردد. عـدل مـوجب جـمال و حشمت والیان و مالک سیاست و ( مـیحاکمان و )شادی دل آنان

(. بنابـرایـن عدالت اجتماعـی 124:  1388)میـرمعـزی، « ـب واداشتن مـردم به اطاعت استوجمـ

ای که تمامـی گونهبه معنی تحقـق عـدالت در سطـح اجتمـاع و رعایـت حقوق مـردم است، به

 معه به طور صحیحی توزیع گردد.هـا بیـن افراد جاامکانات و توانمندی

ای که فاصله گونهبین افراد یک جامعه به از توزیع ثروت و درآمدعدالت اقتصادی عبارت است 

عدالت اقتصادی الزمه و جـزئـی از عـدالت اجتماعـی است و به مفـهـوم »طبقاتی از بین برود. 

قـسط در اسالم نـزدیـک است. عـدالت اقتصادی یک اصل کلی و ساده در نظام اقتصادی اسالم 
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کانات یعنی عدالت در توزیع ثروت، تقسیم عادالنه مواد اولیه است و عبارت است از تساوی ام

دهد با حقی که جامعه جام مـیطبیعی برای افراد جامعه، بـرابـری کاری که فـرد در جامعه ان

 .(128: 1367)بناءرضوی، « )مـزد( با حـق واقعی )سهم( هرکسپـردازد، برابری حق قانونی مـی

طلبی ادهها را ناشی از زیفاصله طبقاتـی و فقیر بودن انسانالسالم وجـود حضـرت عـلی علیه

داران  قـرار داده است. همانا خدای سبحـان روزی فـقـرا را در امـوال سرمایه»دانند. ثروتمندان مـی

ی گرسنگی رهماند جـز به کامیابی توانگـران و خـداوند از آنان درباپس فـقـیری گرسنه نمی

 .(328البالغه، حکمتنهج)« پرسیدگرسنگان خواهد 

کردند و چنین المال بسیار عـادالنـه رفتار مـیالسالم در تـوزیـع و تقسیم بیتامام علی علیه      

ای که آن حضرت درخــواست بـرادرش عقیل،  گونهبهنبود که به خویشاوندان خـود بیشتر بدهند. 

البالغه، خطبه نهجاد )را با آهن گداخته پاسخ د المالگرم گندم از بیتکیلو 3مبنی بر دریافت 

224). 

ی فعالیتش پرداخت شود نه اینکه درآمـد و تـوزیع عادالنه درآمد یعنی به هرکسی به اندازه      

ای کسانی زحمت بکشند، عـرق اگر در جامعه» ی محدودی متمرکز شود.ثـروت ملی در دست عده

یادی از ای بدون زحمت بخش زل ملی نصیبشان شود و عدهبـریـزند ولی سهـم ناچیزی از محصو

دست سازوکارهای تـوزیـعـی مـوجود به رنـج گـروه اول است بادستمحصول ملی را که عمدتاً 

کند، هـا را سرکوب میآورند، ایـن امـر بـرای تـداوم وضعیت مـادی اقتصاد مضـر است، انگیـزه

: 1385)شاکـری، « شودل منجـر مـیو به فـقر و عـدم تعاد زندتوازن عرضه و تقاضا را بر هم می

رعایت عـدالت اقتصـادی از بعد حقوق و سهم مـردم در منابع اقتصادی. به ایـن معنا که (. »216

ها بـرسـد و حـق و بهـره و تولید کاال و خـدمات دارند به آنبهـره و سهمی را که مـردم بالقـوه در 

ـدمـات متحمـل ا رنـج و زحـمتی بـاشـد که در تـولیـد کاال یـا ارائه خپـاداش آنهـا متناسب بـ

: 1367بناءرضوی، )« ـری حاصل کار و بهره او را ببردکه یکی کار کند و دیگشـود. نه ایـنمـی

130). 

که  ترین فالسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعـی است( از بزرگ 2002 -1921جان راولز )      

ی نظریـه وی مباحثـی دربـارهلت تــوزیعـی او شهـرت بسیار دارد. در ایـنجا مـقاله عـدا

اساسـی تنظیم شـده است؛ مثـل؛  نظریه عـدالت راولـز پیـرامــون برخی مفاهیمآوریـم. مـی

عدالت  راولز از «.اصول عدالت»و « طرفیبـی»، «انصاف»، «خـبـریپـرده بـی» ،«وضـع نخستین»

گـویـد، نـه بـه مفهوم صفت فرد؛ یعنی به مثابه صفت طرفــی سخـن مـیبـی منزله فضیلتبه

شود. از دیدگاه راولز، عدالت و اصــول آن اساساً ای که در آن، اصـول عدالت گـزینش مـیوضعی

ی انسان است و بـایـد راهــی بــرای رسیـدن به اصـول عـدالت یـافت؛ بنابـرایـن در وضع ساخته
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شناسند، بلکه گونه اصلی را درست و از پیش داده شده نمیردنظر راولز، افراد هیچنخستین مو

است تـر تـوجـه به وضع کلی انسان، اصـولـی را که از همـه عقـالنیشان این است که باهدف

های اجتماعـی اولیـه از جان راولز معتقد است که ارزش. »(1384اخوان کاظمی، « ) برگزینند

که شکل بـرابـر تـوزیـع شود یا ایـنبـرابـری در امکانات، ثروت و درآمـد یا بایـد به  قبیـل آزادی،

های در صـورت عـدم توزیع برابر، نفع عامه مردم مـراعات شده باشد. او معتقد است که نابـرابری

رسیدن داشته باشد و هم امکان بد که هـم نفـع همگان را در بـرای ترتیب یاگونهبهاجتماعـی باید 

دارد که اشد او به صراحـت اعـالم مـیتمام افـراد واجـد شرایط یکسان ب به مقـام و مـوقعیت بـرای

ای معـدود از منافـع فـراوان بـرخــوردار باشند، ولی از ایـن طریـق وضعیت اقـشار اگـر عـده

  .(1380، )بختیاری« عدالتی استح نشود این وضعیت بیمحـروم و وضعیت جامعـه اصال

اساس اصل اول افـراد در حقـوق و کند. بری عـدالت اشاره مـیبارهراولز به دو اصل اساسـی در      

مشابه  هایهر فرد از حقوق یکسان نسبت به آزادی»ساسی خود یکسان و برابر هستند: وظایف ا

داند که دالنه میورتـی عاهای اجتماعـی را در صدر اصل دوم نابرابری .«باشددیگران برخوردار می

های اجتماعی و اقتصادی بایـد نابرابری .«و ضعیف جامعه بهبود داشته باشد وضعیت اقشار محروم»

ای ترتیب یابـد که اواًل بیشترین سـود را بـرای کسانی که دارای حـداقـل مـزایا هستند به گـونهبه

برای همه ایط برابری منصفانه همـراه داشته باشـد. ثانیاً فـرصـت و موقعیت کسب مشاغل و شر

 .()همان« افراد برقرار باشد

مبنای اصل اقتصادی محدودیت منابع و امکانات است و هـرکس  برحسب عدالت توزیعی بر»      

امعه حق استفاده یا استحقاق استعداد خود و در چارچوب مقررات و اصول پذیرفته شده ج

  .()همان« داردمندی از این منابع را بهره

طور برابر های اساسی باید بهخصوص آزادیبهراولز معتقد بـود که تـوزیع امکانات اولیه »      

های توزیعـی را به دو شرط دریافت به میـزان تالش مشاغـل و تـوزیـع به صورت گیرد. وی نابرابری

  .(1389قلیچ، )« دانستریـن طبقات مورد پذیرش میتـنفـع پایین

ای که در آن سهـم است. جامعهای مـوزون و متعادل آل راولز، تحقق جامعهدههـدف ایـ»      

های آزادییک از افـراد از خیـر و منـفـعت به واسطه نهادینه شدن مفهوم عدالت مبتنی بر هـر

  .()همان« گرددبرابر، توزیع می

آن معطوف است. نظر راولز در مورد عداالت توزیعی به ساخت جامعه و نهادهای درون »      

کند و قواعد تعیین حقوق، مزایا و انباشت نهادهای اجتماعـی شیوه تـوزیع منابع را معین می

سرمایه را در بردارند. در نظر وی، عدالت صرفاً به رفاه فردی انسان گره خورده است برخالف نظریه 

. راولز با اشاره به مثال دانندگرایان که مالک را حداکثـر شـدن مطلوبیت کل افـراد مـیمطلوبیت
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داری حداکثر باشد، آنان گـرایان اگر مطلوبیت کل در پی بردهگوید در نظریه مطلوبیتداری میبرده

دانند، اما طبـق قـرارداد اجتماعی اگر از همان بـرده پـرسیـده شود که آیا این آن را ناعادالنه نمـی

  .(همان)« یریا خیر، مسلماً خواهد گفت خ نظام عادالنه است

ل ها به حادارد که اگـر منافــع نابرابریراولز  در شرط دوم از اصـل دوم خـود، بیـان مـی»      

چنین او پس از مـل هستند. هـمها قابل تحباشند، این نابرابریترین سطح جامعه که فقرا پایین

در غیاب اوضاع و احـوالی » ـدگـویشمـارد، مـیکه نظریه خـود را دیدگاهی برابرطلبانه بـرمـیآن

ور در ناز و نعمت غوطهای از جامعه ای یا بخش عمدهرسـد که عدهخاص، به نظر نادرست مـی

نظر از گـرسنگـی و که عـده زیادی، یا حتی عـده کمـی، با مشکالت شدیـدی، صرفحالیباشند، در

های اضطراری دیگـران برآورده کنند. نیازدست و پنجـه نـرم می های قـابـل درمـان،بیماری

تـوان مـی(. 1389)قلیچ، . «گردداضطراری دیگران برآورده می که نیازهای کمترشود درحالینمی

تنگاتنگی با همـان  کشد قرابت نزدیک وگفت عـدالتی که فیلسوفـی چون جان راولز به تصویر می

ی بـرقـراری . بنابـرایـن الزمهکردند، دارد جامعه اسالمـی اجرا السالم درعدالتی که امـام علـی علیه

عدالت در جامعه؛ وجــود شخصی عادل در رأس حکومت است. شخصـی که بتوانـد با سرمشق 

 کن کند.عدالتی را از جامعه ریشهالسالم فقر و بیقـرار دادن امام علی علیه

 

 همبستگي اجتماعي و مشارکت مردمي. 2

همبستگـی اجتماعـی »مـردم در امــور جـامـعه است.  مشارکـتتـرکیب همبستگـی به معنای  

رفته و در لغت به معنای وحـدت، وفـاق و  کاربه( Social Solidarity)در زبـان در التین معـادل 

 باقی نصرآبادی،)« های مشترک استهمدلی و کنشوفـاداری است که ناشی از عالیـق، احساسات، 

1384). 

بـدون شک »ی خود با اجتماع را قطع کند. هتواند رابطاجتماعی است و نمیانسان موجودی       

رشـد و تعالـی هـر نظام اجتمـاعـی در پـرتـو همبستگـی اجتماعـی و مشارکت عمـومـی افراد آن 

شناسان ایجاد همبستگـی اجتماعی و مشارکت عمومی جامعه را ناشی گردد. جامعهجامعه میسر می

ها نگـی میان بـاورها و ارزشتقـادات و احساسات مشتـرک و تعادل و هماهاز عواملی چون اع

 کنند.ها را جـدال و ستیـز و کمبود امکانات مادی تلقی میو عامل اصلی واگـرایـی انسان دانندمـی

کننده همبستگـی اجتمـاعـی و مشارکت مـردمـی له عـوامل تقویتاز جم در جهان بینی اسالمی

دوستـی است و عــوامـل تهدیـدکننده آن را عملی؛ علم، تفاهـم، همدلی و نــوع در سطح نظری و

  .)همان(« های روحی استسانی و سایر بیماریهای نفهـا، خواهشهـا، تهـمـتظنسوء
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مشارکت را نـوعی کنش »هی برای رسیدن به اهدافی معین. مشارکت یعنی شرکت در کارهای گـرو

های معین ملی بیـن کنشگر و محیط اجتماعـی او در جهـت نیـل به هـدفهـدفمند در فـرآیند تعا

ی مشارکت به معنای شراکت و انـد. از حیث مفهـومـی واژهو از پیش تعیین شده تعریف کرده

روه و سازمـان جهـت بحـث و همـکاری در کاری، امـری یا فعالیتی و حضـور در جمـع، گـ

صـورت غیرفعال است. در مجموع جـوهـره اصلی چه به صـورت فعال وگیـری چه بهتصمیم

 .(1388پور، )علی« ، فعالیت و تأثیـرپـذیـری دانستمشارکت را بایـد در فرآیند درگیـری

 هایمشارکت اجتماعـی به آن دسته از فعالیت» نـوعی از مشارکت، مشارکت اجتماعـی است.      

کنند ل زندگـی خـود شرکت میک جامعه در امـور محها اعضای یاداری داللت دارد که از طریق آن

    .)همان(« به حیات اجتماعی خود سهیم هستندصورت مستقیم یا نامستقیم در شکل دادن و به

مشارکت اجتماعـی فرآیندی »مـوفقیت در کارهای گـروهی در گرو مشارکت اجتماعی است.       

گیرد و آنها را بـرای انجام کـارهای  شکل مـی هااست که از طریـق آن شخصیت اجتمـاعـی انسان

های گوناگون از تـواند در زمینهمـری است که مـیسازد. مشارکت امشترک و گروهی آمـاده مـی

« پارچگـی و تعـادل تحقـق یابدیک جمله همکاری، سازگاری، پذیـرش همبستگـی، همیاری،

نظام سیاسی و اداره آن امـری مسلم و گیـری سامانه شارکت مـردمـی در شکلم»)همان(. 

ناپذیـر است و اساساً بـدون مشارکت عمومی و مردمی، امکان توسعه، رشد و تعالی یک اجتناب

 .)همان(« پذیر نیستکشور امکان

مشارکت مـردم در »ی پیشـرفت جـامعـه ضـروری است. هامشارکت مـردم در هـمــه زمینـه      

)ره( نیـز مشارکت شـود. حضـرت امام خمینیمرده مـیـالم یک اصـل شاقتصـاد از دیـدگـاه اس

ها، مــوجب رشـد و شکـوفایـی استقـالل انسان ی آزادی ومــردم در امــور اقتصادی را الزمه

ی بهـتر امـور اقتصادی، امکان خـدمــت بیشتـر بـه محـرومان و جلب حمایـت اقتصاد کشور، اداره

  .(123: 1388)میرمعزی، « دانستاسالمی، می اممردم از نظتر فزون

وحـدت یـعنی هماهنگـی میان اعتقادات و باورهای فــرد و و اجتمـاع و همرنگی و همدلی       

السالم اهمیت شود. امـام علی علیهها که در سطح جامعه به همبستگی اجتماعـی منجـر میانسان

ها باشید که دست خـدا با همـواره با بـزرگتـریـن جمعیت»اند همدلـی را چنین بیان کـردهاتحاد و 

گــونـه کـه ی شیطان است آنجماعت است. از پـراکندگـی بپرهیزیـد کـه انسان تنهـا، بهــره

ی گـرگ خـواهـد بود. آگاه باشید! هرکس مردم را به این شعـار )تفرقه و تنهـا، طعمه گوسفند

(. امـر 127البالغه،خطبه هجن)« ، هـرچند که زیر عمامه من باشددجدایی( دعـوت کنـد او را بکشیـ

 دهد.              افـکـن، اوج اهمیـت همبستگی را نشان میبه قتـل تفــرقـه
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وحـدت و همبستگـی اجتماعـی در تثبیت و پایـداری هر نظامی اهمیت دارد. همبستگی فریضه و 

فرماید: و همگی به ریسمان خدا ی آل عمران مـیرهسـو 103قانون الهی است، خـداونـد در آیه 

د مردم در ابتدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. به فـرمـوده خـداونـ« گونه وسیله وحدتقرآن و هر»

 .(213امت واحدی بودند )سوره بقره آیه 

د واند فـرای زنـدگـی کند که بـرایـش ارزش قائل شـونـد و بتانسان ذاتاً دوست دارد در جامعه      

یکی از تمایالت شدید مورد قبول افتادن و یا پذیرفتگی  اجتماعی »مفیدی بـرای آن جامعه باشـد. 

خـواهند در اجتماع کسی باشند، پستـی، شغلی، ویژه نسل جـوان است. همه مـیها بهانسان

خـود گـردنـد. ی مـقامـی و احترامی داشته باشند، خـودی نشان دهند و مـورد پـذیـرش جامعـه

شونـد، مهری، دلسرد مـیرو از کمتـریـن بـیبات وجـود و شخصیت کنند. ازایــنخـواهند اثمی

(. 19: 1357واثقـی، )« آینددارند و درصدد انتقام برمیکنند، گاه خیـز برمینشینی مـیعقب

جا فـرد را نپذیرد، فـرد بی هایای با تکیه بـر بهانهآید اگر جامعهطور که از ایـن عبارت برمیهمان

 زند.ای سرباز میطور ناخودآگاه از مشارکت در چنیـن جامعهبه

یابـد و با این شرایط بنابراین جامعه با همبستگی اجتماعـی و مشارکت مردمی معنا مـی      

 ی آن حتمی است. پیشرفـت و توسعه

 

 رابطه عدالت و همبستگي اجتماعي .3

بنابـرایـن وقتی در « چیزی در جای خودقراردادن هـر»السالم عدالت یعنی لیهام علی عاز دید ام

ای عـدالت به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشد، افـراد آن جامعه اهداف مشترکی را جامعه

 126چـه در خطبه ذاشت. چنانگاه حاکم خود را تنها نخـواهند گـکنند و هیچدنبال می

کسی که مالش را در راهـی که خدا اجازه نفرمود مصرف نکرد و به غیر »است البالغـه آمــده نهـج

ها را متوجه دیگـری پاس آنان محروم فرمود و دوستی آنکه خدا او را از ساهل آن پرداخت جز آن

ترین کنندهرزنشساخت. سپس اگـر روزی بلغـزد و محتاج کمک آنـان گـردد، بدترین رفیق و س

چه مردم عدالت را لمس کـرده باشند از حاکـم خـود کامالً راضـی بـوده چنان .«دوست خواهند بود

شود و در صورت بروز مشکل در جامعه و یک رابطه همدلی و احساسی بین مردم و حاکـم برقرار می

ی حاکـم و مـردم متفاوت است چـرا که وظیفه آیند.طور داوطلبانه در صدد رفع آن مشکل برمیبه

فـرمانبـرداری و مـشارکت است.  ی مـردمی هـدایت، کنترل و نظارت دارد و وظیفههحاکـم وظیف

که از واجب شده است. حق شما بر من، آن بـر شما و شما را بـر من حقی ای مـردم، مـرا»

المال را میان شما عادالنه تقسیم کنم، و شما را آمـوزش دهـم خیـرخـواهی شما دریغ نورزم و بیت

د و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و امـا حـق مـن بر سواتا بـی
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شما این است که به بیعت با مـن وفـادار باشید، و در آشکار و نهـان برایـم خیرخواهی کنید، هرگاه 

البالغه، نهج)« ـاه فـرمـان دادم، اطاعـت کنیـدشما را فــراخــوانــدم اجـابـت نـماییـد و هـرگ

 .(34خطبه 

تـوان گفت که حضـور و وجود عدالت در جامعه، رضایت عامه مـردم و طورکلی مـیبنابراین به      

طـور که پیش از ایـن اشاره شد، امام مشارکت آنان در امور حکومتی را در پی خواهد داشت و همان

فرمود ته و بـه زمامـداران حکومـت امـر مـیی ایـن دو را کامالً معنادار دانسالسالم رابطهعلی علیه

در صـورت بروز های آینده آنان بـه حکـومـت )مککه با گسترش عدالت در بیـن مــردم، ک

مشکل( را تضمین کرده و از ایـن طریـق بتـوان بـه سمت تـوسعه و پیشرفت حرکت کرد. درواقع 

ظریات مطرح در ادبیات توسعه است این دیدگاه با نظریه حکمرانی خوب که امروزه یکی از ن

 خوب حکمرانی نظریه با منافاتی تنها نه حکمرانی یدرباره( ع) علی امام همخوانی دارد و دیدگاه

: 1397آبادی وجامه بزرگی، )شاه می باشد تر جامع و تر کامل آن از موارد از بسیاری در بلکه ندارد

1.) 

 

 گیري و پیشنهادات. نتیجه4

آیـد ایـن است که رسیدن به توسعه و بـرخـورداری از دست مـیاز ایـن پژوهـش بهای که نتیجه

رضایـت و مشارکت مـردم در امـور مملکت، در گـرو بـرقـراری عـدالت است. عـدالت اقتصادی نیـز 

ساز همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی است. امـام علـی بعد مهمی از عدالت، زمینه عنوانبه

 ان را به بـرقـراری عـدالت فراالسالم نیز با تأکیـد بـر ایـن واقعیت، حاکمـان و زمـامـدارعلیه

دانـد. از خواند و راه عدالت را شاهـراه رسیدن حکـومـت و مـردم به همبستگـی اجتماعـی مـیمی

یت محور، حمایت و رضاآید کـه حکومت عدالتالسالم چنیـن بـرمیفرمایشات امـام علی علیه

ی هـرج و مـرج و نارضایتی و هعدالتی، زمینچنان که بـیی مردم را به دنبال دارد همعامه

 کند. اعتمادی مردم را فراهم میبی

کردنـد و در مـیالسالم، تنهـا به سخـن اکتـفا نتوجه به ایـن پـژوهـش، امـام علـی علیهبا      

درواقع  آموختند وی را به زمامداران میپیشگصـورت عملی، درس عدالتحکومـت خـود بـه

 خوبی به اجرا درآوردند.ههای راستین حکمرانی خوب که امروز جزء ادبیات مدرن توسعه است بجلوه

 شود که:پیشنهاد می

حکومت و مـردم به هم اعتماد کنند و با تحکیم همبستگـی اجتماعی در راه برقراری عدالت  -1

 در جامعه قدم بردارند. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 16

http://mieaoi.ir/article-1-717-fa.html


 217         1399 تابستان، سي و یکمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 
                                              

ها بداند و نهایت تالش خود برای برقراری عدالت را ود را خادم مـردم نه حاکـم بر آنحکومت خـ -2

 گیرد.  کاربه

ی زندگی خود را در گرو مـردم در راه توسعه جامعه مشارکت داشته باشند و توسعه -3

 پیشرفت کل جامعه بدانند. 

الگوی حکمرانی خوب و موفق امام علی)ع( احصاء  های حکمرانی خوب برگرفته ازشاخص-4

 کار گرفته شود.هگذاری ورفتار حاکمان بودر سیاست
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 های جان راولز و شهیددگاهمعیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دی»قلیچ، وهاب،  .11

 . 1389، پاییز و زمستان 164تا  145، صفحات 5، مطالعات اقتصاد اسالمی، شماره « مطهری

بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت )»جواد زاهدی و ملیحه شیانی، پور، پروین، محمدعلی .12

تا  109، صفحات 2شناسی ایران، شماره ، جامعه«د و مشارکت اجتماعی در شهر تهران(اعتما

 . 1388، تابستان 135

ها، چاپ دوم، تهران، میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسالم، دفتر دوم: اهداف و انگیزه .13

 . 1388کانون اندیشه جوان، 

، دفتر سوم: مبانی مکتبی، چاپ دوم، تهران، ___________؛ _______________ .14

 .1388کانون اندیشه جوان، 
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 219         1399 تابستان، سي و یکمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 
                                              

نژاد، محمد طبیبیان و غالمعلی موسی غنی نیلی، مسعود، اقتصاد و عدالت اجتماعی، با همکاری .15

 .1390فرجادی، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 

 االسالم، فیض انتشارات تهران، ،(1375) البالغه،نهج شرح و ترجمه نقی،االسالم، سیدعلی فیض .16

 .1357فروشی امیری، هران، کتابواثقی، ق، امام الگوی امت، ت .17

 "البالغه نهج دیدگاه از خوب حکمرانی نظریه"آمنه ،  جامه بزرگی، شاه آبادی، ابوالفضل، و .18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                            1ص,  2 شماره -1392 تابستان -البالغه نهج نامهپژوهش مجله
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