
 

 

 

 

 

 

 تحقق عدالت در جامعه ي)ع( براي امام عل يراهبردها يدارشناسيپد

 نهج البالغه( ي)مطالعه مورد
 يالقاضنيع يد بهراميوح

 يتقو يد محمدعليس

 دهيچک

ن مفهوم ياخارج ساختن . روديشمار ماست بهيعلم س اتياز غا يکيکه  است يآرمان يعدالت مفهوم

)ع( ي. امام علمند روش استازين ،ياسيو س ي، اجتماعينيت عيدر واقع تحقق آن و ياز حالت ذهن

م يدن به عدالت را ترسيرس يو عمل يياجرا يهاوهياران و کارگزاران خود، شيش به يهادر نامه

آثار با روش  يل محتواينهج البالغه، با استفاده از تحل ين پژوهش با مطالعه مورديکند. در ايم

کار به نظريم. چارچوب يپردازيشه آن بزرگوار در مورد عدالت مياند يابيبه نقد و ارز يدارشناسيپد

رجو جو و شل فوکويمدگر، ين هايقدرت برگرفته از آثار مارت يهاکيتکن ،ن پژوهشيدر ا شده گرفته

کار گرفته شده است. بر به ياسالم يسينواندرزنامه يگاهيباشد، که در مورد اخالق جايآگامبن م
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 مقدمه

منتقد و خارج از  يانيان جريعين اعتقادند که شيشناسان بر اخصوص شرقشمندان، بهياند يبرخ

انه در مورد يگراانه و عمليگراواقع يورزشهياند ييدر جهان اسالم هستند که توانا ياسيقدرت س

رت قد يدهي در ساماناهيحاش انديشمندانشه در قالب يان هميعي، شآنهاقدرت را ندارند. به باور 

رامون يپ ياتيسازنده و عمل ياسيشه سيچ انديان هيعيش براساس اين عقيده،اند. دا کردهيبروز پ

در ان سندگيقصد نوکنند. يبسنده م يآرمان يحکومت ندارند و تنها به انتقاد و اندرزها هايروش

نهج البالغه،  يعنيان، يعيش ياسيشه سياند نامهمرامنشان دهند در  کهن مقاله آن است يا

ر د)ع( يابراز شده است. امام عل يمندقدرت و حکومت يدهها در باب سامانن گزارهيتريکيتکن

ز بر ن مقاله با تمرکيح کرده است. ايرا تشر يحکمران يل و کاربردينامه نهج البالغه اصول اص 79

 ياتيکوشد تا اصول عملي)ع( در نهج البالغه م يانات امام عليب يمفهوم عدالت و مطالعه مورد

  عدالت را استخراج کند. يدهامام جهت سامان

 يت، رفاه، آزاديعالوه بر امن .است يامر عموم يدهنساما يمعنااست بهيسالزم به ذکر است، 

مال يز و بدون پايآمصورت مسالمتها بهکه انسان يياهوهيو ش ي، حاکم شدن دادگريو کارآمد

باشد. ياست مين علم سيادياز اهداف بن، نديگر، اختالفات خود را حل و فصل نمايکديکردن حقوق 

ه ب ي، قدمتيامر عموم يدهدر ارتباط با سامان ياسين سياديم بنيمفاه ينه برخين زميدر هم

 .اندگذاردهبه عرصه وجود  يپا ياجتماع يدارند و همراه با زندگ يخ جوامع انسانيتار يبلندا

د توجه داشت که از عدالت در علوم يرود. اما بايشمار من موارد بهيا مفهوم عدالت از جمله

 ؛وجود دارد يعنوان مفهوم مرکزبه يمتفاوت يهافيتعر ياسيخصوص فلسفه سهو ب ياجتماع

 دهد کهينشان از آن م ياستحقاق که همگ و ، انصافي، برابريروانهيهمچون تعادل، م يفيتعار

 واحد ندارد. ياست که معنا يعدالت صفت

ن، گوناگون در دوران باستا يهااست که به شکل ياسيمتفکران علوم س اتياز غا يکيعدالت 

اند که تزاحم دنبال آن بودهبه ياسيمدرن و پسامدرن دنبال شده است. متفکران علوم سانه، يم

ده شيض ميمال کردن حقوق افراد، فقر و تبعي، پايدادگريرا که منجر به ب يخواهادهيمنافع و ز

اعتدال و  يت از زندگي، انصاف، داد، رضايساالرستهيدن به شايرس يکنند و برا يابيشهياست، ر

 ند.يحل ارائه نمادر جامعه راه رويميانهو 
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ن نوشتار قصد دارد با استفاده از يباشد. ايبه عدالت م يکرد اسالميرو ،ن نوشتاريدغدغه ا

، يشناسي، مبانيشناسشهي)ع( در نهج البالغه، به ريموجود در اندرزنامه امام عل يهاو روش يمبان

بپردازد.  ،شوديکه منجر به عدالت م ييهاه روشتر بط عدالت و از همه مهميشرا يداريدرک پد

وجود به يطي)ع( عدالت در چه شرايانات امام عليها و بآن است که در نامهحاضر پرسش پژوهش 

 يرا برا ييهاند و چه روشيبيرا در چه م يعدالتيکننده بجادي)ع( عوامل ايد؟ امام عليآيم

 يياست که توانا يها و اصولن نوشتار بر روشيد ايککند؟ تأيشنهاد ميدن به عدالت پيرس

 يهان پژوهش روشيک اين اساس، چارچوب تئوريباشند. بر هميت را دارا ميبر واقع ياثرگذار

)آگامبن، و جورجو آگامبن  (57: ج1389)فوکو، شل فوکو يدگر، مين هايقدرت برگرفته از آثار مارت

 کار گرفته شده است.به ياسالم يسينواندرزنامه يگاهيکه در مورد اخالق جاباشد، يم( 80: 1390

 کيچارچوب تئور

آن است که  ياسيفه متفکر سيوظ .ها آن را خواهانندکه همه انسان است يآرمان يعدالت مفهوم

خلق ابزارها و  يمعنال شود. روش بهيت تبديخلق کند که شعار عدالت به واقع ييهابتواند روش

است با فلسفه، يکند. فرق علم سيم ياتيرا عمل يذهن يهااست که اهداف و ارزش ييهاانهيم

: الف1389)فوکو، دهد يرا مورد توجه قرار م يياجرا يهاوهين است که شيه محض در ايات و نظريادب

 ياست در چند قرن گذشته قواعد و اصول مختلفيشمندان علم سيز انديجاد عدالت نيا يبرا .(342

 :شوديها اشاره ماز آن يبه برخ در ادامهاند که و اجرا کرده يرا طراح

ه، عدالت افتيک شکل يشه نوزياند يدگاه که بر مبناين ديدر ا: «استحقاق مثابهبه عدالت» -1

ر يا سايدستمزدها  يبه فقر، نابرابر يچ ربطيه وکند يدا ميت پيشکل و اهم يدر کنار آزاد

 ين اساس در هر نظام اجتماعيا . برع ثروت ندارديز نحوه توزيو ن يو اقتصاد يهاي اجتماعينابرابر

نافع اش از ميستگيگران منع شود تا هرکس متناسب با شايد اعمال اراده صاحبان قدرت بر ديبا

 يتا برال هستند يق اعمال آزادانه و داوطلبانه و فارغ از هرگونه تحمبرخوردار گردد. افراد، مستح

 .(238ـ232: 1385لسناف، ) رنديم بگياند، تصمرفتهيبه انتخاب خود پذ ، کهم امورشانيو تنظ خود

مفهوم عدالت را از  ،دگاه که متعلق به جان رالز استين ديا: «انصاف مثابهبه عدالت» -2

شود يگفته م اييدگاه انصاف به روش اخالقين ديدهد. در ايمورد کنکاش قرار م يمنظر متفاوت
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 يط که يروش ؛(Rawls, 1985: 51-223)کند يم ييدن به اصول عدالت راهنمايدر رسکه ما را 

رکس هن معناست که ين بديا .رديگيم ميتصم طرفانهيب و نگرفته درنظر را خود منافع شخص آن،

هاي زندگي را براي ديگران حقوقي برابر خود قائل باشد و مزايا و بهره ،حقوق ديگران را رعايت کند

عدالت ثمره انصاف ب، ين ترتيبد .(571 :1388 ،يکن يمهدو) تقسيم نمايد منصفانه خود و مردمميان 

ان يدر م يواقع يجاد تعادليازات بدون قاعده و ايحذف امت» يمعناف خود رالز بهياست و بنابر تعر

ن امر يا .(Freeman, 1999: 74)« ک نهاد و اجتماع استيها، در ساختار متعارض انسان يهاخواسته

 است. يو برابر يتحقق دو اصل مهم آزادبه ز منوط ين

قرار  يامعن، بهمتعلق به افالطون استکه ف از عدالت ين تعريا :«تناسب مثابهبه عدالت» -3

د به کار مناسب خود يبا ين اساس، هر انساني. بر اباشدميخود  يعيگاه طبيء در جايدادن هر ش

ف از عدالت در ين تعريده خواهد شد. ايکش يو جامعه به تباهن صورت شهر ير ايدر غ ؛بپردازد

 جامعه يو ادار ياسيق در مسند امور سيسته و اليقرار گرفتن افراد شا يامعنمبحث حکومت، به

 .(77: 1391)الوين،  است

ا ر« عدالت»انه خود که يگراعتيدگاه طبياساس دارسطو بر :«وسط حد مثابهبه عدالت» -4

دگاه ياز د .کنديوند برقرار ميپ« حد وسط»و « عدالت»ان مفهوم يداند، ميعت ميبرگرفته از طب

ء يهر ش ين معنا که اجزايبه ا ت حد وسط و تناسب است؛يم، رعايعت داريآنچه در طب وي

 يعت بسان اثر هنريدر طب يآن است. هر موجود يمتناسب با اندازه آن و سازگار با ساختار وجود

که  ياگونهتوان بر آن افزود؛ بهيم يزياز آن کاست و نه چ يزيتوان چياست که نه م ييبايز

« عدالت» يفرد يم در نظام اخالقيت شده است. اگر بخواهيکمال اعتدال و تناسب در آن رعا

 .(186ـ185 :1379)ارسطو، شود  رعايتد تناسب و حد وسط يابد، بايتحقق 

خود، در قالب  يو سياس يبا توجه به بستر تاريخ هانامهسياست :«يگاهيجا عدالت» -5

ها عدالت عنصر ن رسالهي. در ااندرا نوشته شدها وزي سالطين يعمل يمنظور راهنمايبهاندرزنامه 

 بر ياسالم يهاي و هم در آموزهايرانشهر يهاهم در انديشهپايه تداوم قدرت است، که  و ياصل

ها صورت گرفته نامهدر سياستکه از عدالت  يريتفاس .(124-91 :1385)رنجبر،  آن تأکيد شده است

ه ک ،شوديمشاهده م يو يونان ي، غربياز انديشه اسالم يعناصر بوده و در آنها ي، تلفيقاست

 است يژگيچند و يدارا يگاهينام برد. در واقع عدالت جا يگاهيتوان از آن با عنوان عدالت جايم
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متفاوت در  يط اجتماعي: توجه به تجربه و عمل، مالحظه شراقرار استن يها از ان آنيترکه مهم

اين  ت تواضع.يو رعا يزدگاز شتاب ي، دوريروادار ط، يبه مح يکرد تفهمين هنجارها، روييتع

، بسيار مهم و تعيينشدهها مطرح نامهاستيها و سکه در اندرزنامه يگاهيعدالت جاهاي يويژگ

 يسياس يبينگرايانه، از واقعک انديشه آرماني عنوانبه د بر عدالتيکبر تأکننده است؛ چراکه عالوه 

 هم غافل نبوده است.

ن يگر ابه کنش يگاهيدر عدالت جا يمختلف درون يهاق انگارهيذکر است که تلف شايان

د توجه کن يتيواقع يو ساختارها ينيع يهاو ضرورت يتيط موقعيدهد که به شرايرا م ييتوانا

ت در متفاو يهاق انگارهيتلف ين وجه منطقيد. بنابرايها بسنده ننماا آرماني هاو صرفًا به سنت

دهد که تنها از آن يار را مين اختين است که به خواننده و مخاطب خود ايا يگاهيعدالت جا

نکه کدام ي، اما اکند يک آموزيتکنبتواند براي يک هدف مهم حادثه در زمان و مکان خودش 

است.  ياسيعهده کنشگران و متفکران عرصه سکند، بريدا ميها با کدام راهبردها تطابق پگاهيجا

 يملحوظ داشت و برا ي، کنش و عمل را در کنار آگاهياجتماع يهاتيد وضعيب باين ترتيبد

هاي جهان زيست هر انساني شکل پيش فرض ،خود يذهن يهايعدالت به سمت آگاه يبرقرار

م تر با هياديبن يي، در معنايگاهين سبک عدالت جايگوناگون ا يها. اما انگارهگيرد نرفتمي

 افراد جامعه است. ين تماميت خاطر در بيجاد آرامش و رضايا ،آن کهکنند يم يتالق

استفاده  يمندبستن قدرت در حکومت کاربه شيوهاز  روشيارچوب لحاظ چن نوشتار بهيدر ا

در آثار فوکو به يدارشناسيبرآمده از روش پد 1يمندحکومتتوضيح بيشتر اينکه، شده است. 

که بر اعمال و محدود کردن  ياگونهفکر کردن در باب قدرت است، به يعمل يهاوهيش يمعنا

 است يو اندرز يفيک ،قدرت يعمل يهاوهيشبيشتر ، يمنداساس حکومتشود. بريد ميکقدرت تأ

(Dean, 1999: 70-100; Dupont and Pearce, 2001: 125). ان يتر، فوکو خود بقيبه عبارت دق

 کيجاد يکه در آن با ا يهنر هنر حکومت کردن؛ يعني يمندکند که منظور من از حکومتيم

                                                             
 يايد گويکه شا يماستفاده کرد «يمندحکومت»از ترجمه  «governmentalization» واژه براين مقاله يدر ا .1

طالح ن اصيم از ايح داديها و مقاالت فوکو ترجکتابگر مترجمان ياز د يرويز به پيق کلمه نباشد، اما ما نيمفهوم دق
 م.ياستفاده کن
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گر يد يخاص حکومت و از سو يهااز دستگاه يکامل هت، سلسليدر حاکم ياقدامات انضباط يسر

 .(261 الف:1389)فوکو، شوند يها خلق ماز دانش يکامله سلسل

 (32-26: 1389)آگامبن، در مورد قدرت  يکيو تکن يگاهيجا يجا مانده با قرائتبه يهااندرزنامه

ات مملکتيو تجرب يشه اسالميراث انديبر م يمبتن يکارآمد يها، گزارهيامر عموم يدهو سامان

شل يشده از ماستفاده از چارچوب گرفتهدارد با ن پژوهش قصد ياند. اد کردهيمسلمانان تول يدار

 ان)ع( به کارگزاريامام عل يهامندرج در اندرزنامه يهابه روش (14-10 :ب1389 )فوکو،فوکو 

به تمام علي )ع( بپردازد. امام  ،دهديشنهاد ميعدالت پاجراي  يو مخاطبان خود، که برا يحکومت

 ياو هرگز اندرزها يهاکرده است و گزاره يدر باب عدالت طراح ياست که فنون عمل يمتفکر امعن

گراست که عدالت را در افالطون آرمان مانند)ع( نه يست. عليت اجرا شدن نيبدون قابل هساد

شود. يد و شرط ميق يب ييو فردگرا يم آزاديک تسلينوز همچونفاضله جستجو کند و نه  هنيمد

ها و تياستحقاق و اعتدال در موقع، انصاف، يساالرستهياو با آوردن فنون عدالت مانند شا

ان نش ـ مييگويم يگاهيکه ما به آن عدالت جاـ مختلف  يهاگوناگون در قالب اندرز يهاگاهيجا

 د.يآيدست مدر جامعه به يعدالتيقصد رفع ب با ياسيستم سيدهد که راه درست تعادل سيم
 

 استيعلم س يهايعدالت از منظر تئور الف:جدول 

 يچارچوب فکر

 
 جاد عدالتياصول ا يعدالتيل وجود بيدال متفکران

مثابه عدالت به

 استحقاق
 کينوز

 يو اعمال اراده برخ ييزورگو

گران، همچون ياشخاص بر د

دولت و  يميتنظ يهااستيس

 يريگاتيمال

ط آزاد تا يجاد شرايا

هرکس متناسب با 

اش از منافع يستگيشا

 .برخوردار گردد
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 جان رالز انصافمثابه عدالت به

 ياجتماع يهامحدود شدن انتخاب

 يا اقتصادي ياسيبه افراد مقتدر س

تشان يل وضعيدلبه بيشتر آنهاکه 

ه، يريدارند)بش يدر جامعه منافع

ت انصاف ي( و عدم رعا120: 1390

 تفاوتو درنظر گرفتن 

(Rawls,1985: 51-223) 

 بر مبتني رالز عدالت

 اصل دو حصول و تحقق

 و «برابري»مهم 

 است  «يآزاد»

( Rawls, 1985: 51-

223). 

 افالطون مثابه تناسبعدالت به
گاه خاص يقرار نگرفتن افراد در جا

 خود

قرار گرفتن افراد جامعه، 

ان، يهمچون فرمانروا

در  هانگهبانان و توده

 طبقات  خاص خود

مثابه حد عدالت به

 وسط
 طيافراط و تفر ارسطو

 د تناسب و حد وسطيبا

 .مراعات شود

 يگاهيعدالت جا

 (ي)اندرزنامه اسالم
 )ع(يامام عل

 يهاات و اخالقيعدم توجه به تجرب

ستهيبه شا يتوجهي، بيگاهيجا

ض و عدم اعتدال و ي، تبعيساالر

 .شوديم يعدالتياستحقاق سبب ب

توجه به تجربه و عمل 

قرار  ؛ار مهم استيبس

 دادن و قرار يافتن هر

، خودش چيز در جاي

اعتدال ، استحقاق، انصاف

 رويميانه و

 

 و کاربست آن در عدالت از نگاه نهج البالغه يدارشناسيپد يشناسروش

 يارشناسدي، پدياسيشه سيل انديتحل يها بران روشيترقين حال عمين و در عيتريفياز ک يکي

 يهارضفشيبدون پز قصد دارند يداشته و ن يفلسف ياهيکه روح يپژوهشگران ين روش براياست. ا

بر  يدارشناسيد. نقد پديآيحساب ممناسب به يروش ،کنند يمدرن و پسامدرن، سنت را بازخوان
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و  يطلب، فالسفه اخالقگرا، صلحستيزطيمح يهاشيت غرب سبب شده است که گرايعقالن

 يمفهومز چون يحساب آورند. در پژوهش حاضر نمناسب به يکردين روش را روي، ايعارفان مذهب

 يهمتف يو واکاو يشناخت متن يبرا يدارشناسيم، پديدهيقرار م يرا مورد بررس يو ذهن يسنت

 فرض قابل استفاده است.شيبدون پ

 يسرخوردگ يستم توسط ادموند هوسرل در فضايو چهل قرن ب يدر دهه س يدارشناسيپد

دکارت آغاز شده بود، ته که توسط يمدرن يمحورشکل گرفت. هوسرل به نقد سوژه ياز عقل غرب

 يار خوبينقطه بس اعبور از سنت متصلب قرون وسط يت دکارت برايمعتقد بود شکاک پرداخت و

من » :دينکه بگويا يجادکارت به .(78: 1381)هوسرل، را شکل داد  يتوهم ييبود، اما در ادامه خطا

ل هوسر .«وجود داردشه يپس اند ،شميانديمن م» :گفتيست ميباي، م«پس هستم ،شميانديم

 يايبال ،يو انسان يعيکردن جهان طب ياضيت به علم با قصد ريم شدن عقالنينشان داد با تسل

، بلکه طرف نبودنديت بيته عقالنيدا کرد. علم و مدرنيش پيافزا ي، خشونت و ناآراميضيجنگ، مر

اه داشتند. هوسرل در نحو نابرابر را به همرش لذت بهينه کردن سود و افزايشيدر ذات خود قصد ب

کردن  قين بود که با تعليپرداخت و تمام تالشش ا يک به نقد عقل مدرن و علميآکادم ييفضا

ت غرب را نشان دهد يفلسفه، بحران در عقالن ي)مفهوم اپوخه( و باز کردن جا يعلم و تکنولوژ

 .(169: 1384ان، يدي)رش

اد ادامه د ياسيالت متفاوت سيتما با وجوددگر يهوسرل را شاگردش ها يعلم يدارشناسيپد

 يک بود که با گسترش تکنولوژيکاتول يادگر روستازادهيد. هايوجودشناسانه به آن بخش يو وجه

م خداوند ته مفهويد. او اعتقاد داشت مدرنيورزيد تمدن مدرن به آلمان مخالفت ميو صناعات جد

 يکيزيمتاف ياهيک و سنت را دارد، رويزيمبارزه با متاف يکه خود ادعايحالرا نابود کرده است و در

که پرسش از خود را  هستند يکيزيوجه متاف يدارا يت علميته و عقالنيدارد. مدرن يانتيو د

عت ندارد يبه انسان و طب اييچ دلبستگيسوژه از ابژه ه ييبا توجه به جدا يتابند. علم غربيبرنم

دگر يسد. هايبرنامه بنو يتمام هست يتواند برايکند که ميو با خدا دانستن عقل خود فکر م

تر، خ و از همه مهميچون زبان، تار ييف و گرفتار در ساختارهايضع يد: انسان موجوديگويم

از  ياست و هر کنش يشده در هستن پرتابيا همان دازايانسان  .(193: 1386دگر، ي)هااست  يهست

ده گرفته يتوانند ناديکه نم است ييهاالعملعکس يداراعت و خود انسان يانسان در طب يسو
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د يستن هستند و انسان بايشعور و حق ز يدارا يو موجودات هست ايشوند. تمام درختان، اش

 .(647: 1385، ي)جمادباشد  يو عشق، شبان هست يد کند که با همدليتول يدانش

ر گرفته قرااستفاده مورد ار يبسات يهات، فلسفه، عرفان و اليطه ادبيدر ح يدارشناسيروش پد

روش  نيادارد.  يبردارت بهرهي، عارفانه و شاعرانه قابليموضوعات مذهب ياسيل سيو در تحل است

کند. يبرخورد م يانتقاد يسم از منظريو با سکوالر دارددغدغه وجود و حضور خداوند را 

باشند و يم يساصنعتو پ يدنبال نقد غرب صنعتکه به ياسيشمندان سياند يبرااين روش 

 رد.ابه چالش بکشانند، کاربرد د يرا در بعد تکنولوژ يکاربست عقل غرب يامدهايپخواهند يم

بن، کر يد، هانريچون احمد فرد يران توسط متفکران و پژوهشگرانيدر ا يدارشناسيروش پد

کرد يتوجه به رون روش با يکار گرفته شده است. اان بهيديم رشيعبدالکر و ياردکان يرضا داور

ردن قلمداد ک يکيزينسبت به سوژه، متاف يط وجوديو شرا يهمدالنه به سنت، تقدم دادن هست

د. يآيحساب مبهنهج البالغه  ياسيشه سيفهم اند يمناسب برا يروش ،يعيو طب يانسان يدادهايرو

 سعادت ن تعهديباور دارد و بار سنگ يط اجتماعيبه تقدم عمل و شرا يدارشناسين پديهمچن

  1.دارديبرم يآگاه به صورتي از پيش تعيين شده و کلي را از دوش يبشر

شيبدون پخام خود را  يهاشود دادهيکار گرفته من نوشتار بهيکه در ا يدارشناسيروش پد

 .ندکيم يآورجمع يفيو ک يوه تفهميبه ش ،ق به تجربه درآوردن آنياز طر ،موضوع در باب يداور

فهم  قصد يذهن يها و هنجارهاارزش يو با بررس شودميق وارد يسپس محقق در متن تحق

شوند و يظاهر م يکه بدون واسطه در ذهن و يذهن يدارهايرا از پد مورد نظر انسان يآگاه

در  يدارشناسيشدن پد ياتيدر واقع نحوه عمل .دارد ،هم نداشته باشند يتينيع ياست حت ممکن

و  ميرنگيمختلف م يايآن را از زوا عدالت،قت يبه حق يابيدست يبران است که ين پژوهش چنيا

ان يدار عدالت، خود را در سراسر متن نمايم و سپس پديينمايف ميتوصرا آن متفاوت  يهاانيبا ب

ل ي)ع( در متن نهج البالغه مورد تحلعلي اصول عدالت امام يچهار نمونه آرمان يعني ؛سازديم

ان ي)ع( از عدالت، خود را در سراسر متن نمايامام عل يدار آگاهيت پديو در نها رديگيقرار م

                                                             
(، وضعيت پسامدرن، ترجمه حسينعلي نوذري، تهران: گام نو، و ويتگنشتاين، 1380ر.ک. ليوتار، ژان فرانسوا ). 1

 هاي فلسفي، ترجمه فريدون فاطمي، تهران: نشر مرکز.(، پژوهش1380لوودينگ )
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عدالت در نهج  ين)ع( جهت برقراريمنؤرالميام يو تجرب يگاهيسازد. در ادامه چهار اصل جايم

 شوند. يم يالبالغه بررس

  يساالرستهياصل شا .1

ن اساس، يآن است. بر ا يعيگاه طبيجاء در يف افالطون از عدالت، قرار دادن هر شيخالصه تعر

ده يکش ين صورت شهر و جامعه به تباهير ايدر غ ؛د به کار مناسب خود بپردازديبا يهر انسان

ا ش آن ريرهاياز تعب يکينسبت به عدالت، در  يگاهيکرد جايز با روي)ع( نيخواهد شد. امام عل

عدالت کارها را بدانجا ؛ مُورَ مَوَاضِعَهَاضَعُ االُيالْعَدْلُ »خواند: ياش مستهيبا يز در جايقرار گرفتن هر چ

قرار  يامعنف از عدالت در مبحث حکومت، بهين تعريا .(437: حکمت نهج البالغه)« دينهد که بايم

 )ع(نيمنرالمؤيجامعه است. در زمانه ام يو ادار ياسيق در مسند امور سيسته و اليگرفتن افراد شا

، يبا رشوه، نسب قوم يت از دوران عرب جاهليان حکومت، به تبعياز کارگزاران و سپاه ياريبس

ند پرداختيک شده و به کسب قدرت و ثروت مينزد يبه مناصب حکومت و مانند آنها ييجوزهيست

ت در آن فرهنگ، در يعقالن نيفراهم کنند. بنابرا يزندگ يامن برا يانهيتا در اطراف خود زم

گان و ظلم ستيشا ينينشگرفت و گوشهيبه قدرت صورت م يکيمجادله با قصد نزد شکل تالش و

ه يپا ضرورت انجام اعمال بر )ع(نيمنرالمؤين سبب بود که اميداشت. به هم يپت را دريبه رع

و ارتباط ناسالم را مورد  يشيخو يهاونديدل و پ يهات و عدالت و دور بودن از خواهشيعقالن

ت. نظر داش اين اعمال ياجتماع يهاوهيو ش يشتر به کاربرد عمليب البته امام .داديد قرار ميتأک

د، شيم يانتخاب کارگزاران حکومت مهم تلق يبرا يسترگ که نسب قوم يهان عرصهيامام در ا

ن جز قرار نگرفت يزيچنتيجه غما رفتن اموال مردم يو به  يعدالتيکرد نشان دهد که بيم يسع

مردم جز  کار؛ فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ اَلرََّعِيََّةُ إاِلََّ بِصاَلَحِ اَلْواُلَةِ»ست: يگاه مناسب خودشان نيستگان در جايشا

عدالت در حکومت  ،به اعتقاد امام .(216خطبه  :نهج البالغه) «ابدييزمامداران سامان نم يستگيبه شا

ن يرن و دانشمندتيارترزکيپرهن، يث تواناتريت از حيتنها با انتخاب رهبران و کارگزاران باصالح

 !مردم يا؛ بِأَمْرِ اللََّهِ فِيهِ أَعْلَمُهُمْ وَ أَيَُّهَا النََّاسُ إِنََّ أَحَقََّ النََّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ »شود: يجاد ميافراد ا

مت از همه به حکو، تواناترين مردم به حکومت، و داناترين آنان به امر خدا در کار حکومت

در قالب اندرزها و  يکاربرد ياگونهبه )ع( نيمنرالمؤيام .(172: خطبه نهج البالغه)« تر استشايسته

نش و انتخاب کارگزاران يرا گز يدن به عدالت در جوامع انساني، روش رسيگاهيجا يهاعدالت
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، يعدالتير بب يمبتن ين صورت روابط انسانير ايدر غ داند؛يت ميريمد ييباتقوا، دانشمند و با توانا

عه دن مردم در جاميکش ين و به بردگيحکومت د ييآبرويشده و جز ب يشيخو يهارانت و نسبت

  ندارد. ياجهينت

رر مک - از استاندارانش يکي -)ع( در نامه خود به مالک اشتر يکه امام عل يياز اندرزها يکي

اساس بر ياگونهخود را به يحکومتن است که: کارگزاران يصورت خالصه ا، بهشوديادآور مي

 يحت امام .(53نامه  :نهج البالغه)آنان در آن سمت وجود نداشته باشد نش کن که بهتر از يعدالت گز

 شود:يادآور ميز يرا ن يامور مملکت يبرا افراد نيترستهينحوه انتخاب شا

تَعَرَُّضوَن يفِرَاسَِتكَ َو اِسْتِنَاَمِتكَ َو حُسِْن اَلظَّنِّ ِمْنكَ فَِإنَّ اَلرِّجَالَ  یاهُمْ عَلَيارَُك إِيكُنِ اِخْتِ يالَ  

ءٌ وَ لَِكِن یَحةِ َو اَلْأَمَانَةِ شَيسَ َورَاءَ ذَِلكَ مِنَ اَلنَّصِيلِفِرَاسَاتِ اَلُْوالَةِ بِتََصنُّعِهِْم وَ حُْسنِ خِدَْمتِهِْم وَ لَ

که  امباد؛ اَلْعَامَِّة َأثَرًا َو أَْعرَفِهِْم بِالْأَمَانَةِ یَن قَبَْلَك فَاعْمِدْ ِلأَحْسَنِهِمْ كَاَن فِيلُّوا لِلصَّالِحِ اِخْتَبِرْهُْم بِمَا وُ

و  ييآرارا مردان با ظاهريز ؛يه کنيظن خود تکها بر فراست و اعتماد و حسنآن نشيدر گز

خدمت  ن ظاهر آراسته ويدر پس ا يول، گرداننديمز يان عزيشتن را در چشم والي، خويکوخدمتين

دبيرانت را به کارهايي که براي حکام پيش لکن ، و نه امانت است يخواهکياز ن يکو، نه نشانين

اند، بيازماي و از آن ميان، بهترين آنها را که در ميان مردم اثري نيکوتر از تو بر عهده داشته

  .(53نامه  ،نهج البالغه) اند، اختيار کنشناختهاي اند و به امانت چهرهنهاده

را در  ، عدالتياران در سيستم حکومتيح يصحگزينش  قيب امام قصد دارد از طرين ترتيبد

 رساند. به صفر را در امور مردم امکان اشتباه کارگزاران  کند و يجار يحکومت يندهايفرا

 انصافاصل . 2

 يدارد و محتواياز عدالت عرضه نم ينيشيپ يو تصور يچ تلقيعدالت خود ه هيجان رالز در نظر

کند. در وضع يموکول م« نيوضع نخست»ان افراد در يشده ماصول عدالت را به توافق حاصل

خود در پرده  يهاييو توانا يت اجتماعياست، افراد در مورد موقع يفرض يتيموقع ن کهينخست

ه ب يعدالت اجتماع يباره محتواروش منصفانه درکنند به يم يقرار دارند و سع يغفلت و ناآگاه

ز يگران نيد يبرا ،پسندنديخود نم يآنچه را برا ابند کهييجه دست مين نتيها به اتوافق برسند. آن

انصاف در اين ن جامعه باشند. يياز اقشار محروم و پا يکيرا امکان دارد خود يز ؛عکسبهنپسندند و 

ديگران را رعايت کند و آن را چون حقوق خود بداند و براي وادي بدين معناست که هرکس حقوق 
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خواهد، براي ديگران نيز بخواهد و مزايا و چه براي خود ميحقوقي برابر خود قائل باشد و آن ديگران

 .(571 :1388 ،يکن يمهدو) تقسيم نمايد منصفانه هاي زندگي را ميان خود و مردمبهره

 يمعناخود نسبت به عدالت، عدل را به يداريدگاه پدياز د يز در قسمتين)ع( يحضرت عل

 روشن شدن مفهوم يبراامام  .(231: حکمت نهج البالغه)« العدل االنصاف»فرمايد: يانصاف دانسته و م

 يمي)تم« است يها و موجب همبستگينده اختالفات و پراکندگيانصاف زدا: »ديفرمايانصاف م

در  ييت اجرايک اصل برخوردار از قابليعنوان انصاف به يمعناتوان ين ميهمچن .(82 :1366، يآمد

 د: يفرمايافت نمود، آنجا که مين)ع( به فرزندش دريمنؤرالميجامعه را در سفارش ام

اِكْرَهْ لَهُ مَا تَْكرَهُ  وَ لِنَفِْسكَ  تُحُِب   رِكَ مَايلِغَ فَأَحْبِبْ رِكَ ينَ غَ يبَ وَ  َنكَ يمَا بَيزَاناً فِياِجْعَلْ نَفَْسكَ مِ یبُنَ اي

چه بپسند آن يگريد يپس برا ؛خود را ترازو قرار بده ،است يگرين تو و ديدرآنچه ب! پسرم يا؛ لَهَا

 .(31نامه  ،نهج البالغه) يپسنديخود م يبرا

 آن است که يادر مبحث حکومت، به معن دگاه اماميف از عدالت از دين تعريا به اين ترتيب

 هاي خويش، از روي عدالت و دادکارگزاران در رفتار و مناسبات خود و انجام وظايف و مأموريت

درستي، همچون حقوق خود پاس را به پا نگذارند و حقوق مردم هيچ حقي را زير ،رفتار کنند

 :فرموده است نينهج البالغه چن 59از سرداران خود در نامه  يکيبه  حضرت راستادر اين  دارند.

عَِوضٌ مِنَ الْعَدْلِ. فَاجْتَنِبْ ما تُنْكِرُ اَْمثالَُه،  الْجَوْرِ  یالْحَقِّ سَواءً، فَاِنَّهُ لَيْسَ فِ یفَلْيَكُنْ اَْمرُ الن اسِ عِنْدَكَ فِ

مردم پيش تو يد امور پس با؛ افْتَرَضَ الل ُه َعلَْيكَ، راجِياً ثوابَهُ، وَ ُمتَخَوِّفًا عِقابَهُ فيمَا وَابْتَذِلْ نَفَْسكَ

چه مانند آن را براي خود پس خود را از آن .از عدل نيست يچرا که در ستم عوض؛ يکسان باشد

د ثوابش و ترس از يبه آنچه خداوند بر تو واجب نموده به امخود را  نفسپسندي دور ساز، و نمي

 .(59نامه  :نهج البالغه)ر يکار گعذابش به

را سنجه و  يشتن انساني، خويهمدالنه در متن جامعه انسان يبا نگاه نجا اماميدر واقع در ا

 يتواند به داوريها مهمه انسان يدهد نهاد انسانيکه نشان م ،دانديت آن ميانصاف و رعا يترازو

 امر عدالت پردازد.  در

 ضيتبع يو نف استحقاق اصل .3

ه و د سلطيبا ينظام اجتماع جاد عدالت در هريا يبرال معاصر، برايشمند ليک انديبه اعتقاد نوز

کسب استحقاق در جامعه،  يط آزاد برايجاد شرايض دولت بر افراد اجتماع ممنوع شود تا با ايتبع
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ن يبنابرا .(238ـ232: 1385لسناف، )از منافع برخوردار گردند  يستگيو شا ييافراد متناسب با توانا

افراد دانست که متناسب با  يط آزاد برايجاد شرايک را برابر با ايشه نوزيتوان عدالت در انديم

ت ياز دارند و هرگاه هويها به احترام نمند شوند. انسانش از مواهب بهرهيخو يستگيو شا ييتوانا

شکل گرفته  يصورت اکتساببه ( Heidegger, 2003: 152)در جهان  يشدگپرتابآنها که در اثر 

د. رخت يآيوجود مبه يعدالتيتنش، جنجال و ب ،ر شوديواقع نشده و تحق يياست، مورد شناسا

بت نس يها و رواداريستگيست. احترام به شاهاييها و زورگوضيتبع دليلبيشتر بهبربستن عدالت 

 يستيهمز يها نوعانسان ياسيو س ياجتماع يشود که متن زندگيها باعث متيبه عقالن

 .شوديافراد حاصل م يهاض و فهم استحقاقيتبع يمحور را تجربه کند. عدالت در اثر نفعدالت

 يهاستيزو جهان هايستگيها، شاييعنوان شخص آگاه به زمان خود، همه توانا)ع( بهيعل

 يدر نهج البالغه، با سبک آن حضرت يهاها و خطبهد. نامهيشنيد و ميديدقت ماطراف خود را به

ن يترياز کاربرد يکينگاشته شده و  يسايس يت رخدادهايرينسبت به مد يداريهمدالنه و پد

اقشار گوناگون  يداريلحاظ پدبه  د آورده است. اماميمتکثر پد يهاتيلحاظ روامتون را به

ان، يسندگان و منشيدهندگان، نواتي، ماليان، قضات، کارگزاران دولتيهمچون نظام ياجتماع

؛ تها آشناسآن يهاييشناسد و با توانايرا مع، محرومان و مستضعفان يبازرگانان و صاحبان صنا

 يها همدلبا آن يخوبو به داندرا مي ياقشار اجتماع بيشتراستدالل  يهاوهي، شيفکر يمنطق، مبان

طاءُ إع»همدالنه با اقشار جامعه، از عدالت با  مفهوم  يدگاهيبا د آن حضرتل ين دليکند. به هميم

و عدم  يت استحقاق و تساويرعا يمعناکند که بهياد مي (19: 1407، يغرو) «حَقٍّ حَقَّه یکُلِّ ذ

 يهاست، بلکه در استحقاقيمطلق افراد ن يتساو يمعنان بهيض در جامعه است. البته ايتبع

ان يافراد، متفاوت است، وجود تفاوت م يهاگردد و چون استحقاقيت ميرعا ي، تساويمتساو

ن ياز ا ر اماميتعب .(88: 1393، سيدباقري)شود يقوام جامعه محسوب م يهمسلم و ما يتيافراد، واقع

 ن است:يها چنتفاوت

خداوند  ؛جعلَ ذلكَ قِواما لِمَعايِشِ الخَلْقِ حاالتِه، و و سائرِ  إرادتهِم هِمَمِهم و إذ خالفَ بحكمتِهِ بينَ

ن يجاد کرده و اير حاالتشان تفاوت ايمردم و سا يهاها و خواستهن همتيبه حکمت خود ب

 .(224 :13ج، 1391 )حر عاملي،مردم قرار داده است  يزندگان ييبرپا هليها را وساختالف
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ها در قبال اصول و ضوابط حاکم بر ست که انسانين ابدان معن ن جمله در تفکر اماميا

َّ النََّاسَ  وَ عَلِمُوا»کسانند: يها در برابر قانون با هم متفاوتند، بلکه همه آن ياسيک جامعه سي أَنَ

َّ أُسْوَةٌ   .(70نامهه: نهج البالغ) «د که مردم نزد ما در حق و عدالت برابرنديبدان؛ عِنْدَنَا فِي الْحَقِ

اقشار مختلف  يهايستگيض و ارج نهادن به شايتبع ياز ثمره اصل نف )ع(نيمنرالمؤيام

کامل شدن عدالت، هر  يبراکند و معتقد است يم يها همدلبا آن يخوبآگاه است و به ياجتماع

 خود، حقوقش يهاتياحساس کند که به اندازه استعداد و فعال يد در نظام اجتماعيبايم يانسان

ن جهت است که او بخشش بدون استحقاق را ظلم ينرفته است. بد يت شده و بر او ستميرعا

د يکبه مالک اشتر تأرو نيااز .(26خطبه  :هنهج البالغ)شمارد ير ميقلمداد کرده و آن را اسراف و تبذ

و به خود دادن آنچه که همه مردم  يطلب؛ از انحصارهِ أُسْوَةياَالِسْتِئْثَارَ بِمَا اَلنََّاسُ فِ وَ اکَيإِ»د: ينمايم

که همه  ياست که امور آن ن سخن اماميا يمعنا .(53نامه  :هنهج البالغ)« زيبپره ،در آن برابرند

زد را نيز ؛د توسط حاکمان به خود منحصر گردديبرابر دارند، نبا يحقوقکسانند و يمردم در آن 

ها در حقوق با انسان يدياست، و فارغ از هر شرط و ق يگرينش مانند ديدر آفر يهر انسان امام

کسان دانسته و يک يحق را بر افراد دور و نزد ياجرا حضرتست که رونياکسانند. ازيهم 

ک و يسته است از نزديکه شاآن يحق را برا؛ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَريبِ وَ الْبَعيدِوَ اَلْزِمِ »د: يفرمايم

  .(53نامه :هنهج البالغ)« گانه( اجرا کنيش و بيدور)خو

است ه ديدر هم تن ، مفهوم عدالت و استحقاق کامالً )ع( نيمنرالمؤيشه امين در نظام انديبنابرا

ا در هن آنيض بيتبع يها و نفاحقاق انسان ،ن وجوه آنيترياز اصل يکيشود و يدار ماو با هم معن

 باشد.يم ،انديآنچه که مساو

 روياعتدال و ميانه اصل .4

لت است، که يدو رذ هانيحد م يلتيرا هر فضيارسطو عدالت همسان با حد وسط است؛ زبه اعتقاد 

رو ت حد وسط روبهيرعا هديعدالت با پدق يمصاد هدر هم يعبارتط است. بهيتفر يگريافراط و د يکي

)ع( يعل .(118: 1388، ي)واعظت کرده است يلت را رعايدو حد رذ هانيم، و شخص عادل در واقع ميهست

ط يرافراط و تف ،دهديشه تقدم ميکه دارد و عمل را بر اند يادارشناسانهيکرد پديز با توجه به روين

راط اف ،شديعدالت در جامعه اعراب م يخ باعث نابوديکه در طول تار ياز عوامل يکيکند. يم يرا نف

از کارگزاران  ياريبس )ع( نيمنرالمؤين در زمانه اميط در عمل و اعتقادات بوده است. همچنيو تفر
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شبرد اهداف خود داشتند. يدر پ يط سعيبا افراط و تفر يت از دوران عرب جاهليان به تبعيو سپاه

 هاي امام عليدر آموزه يداريهمدالنه و پد يبا نگاه ،رويميانه مفهوم اعتدال و به عدالتن يبنابرا

ژه يو)ع( در روابط و مناسبات شخصي، اجتماعي، مديريتي، سياسي و اقتصادي مورد توجه و تأکيد 

 االُموُرِ فَمَنْ عَدَلَ عَنِ الْقَصدِ  يكَ بِالْقَصدِ فِيعَل»ت: که در سخنان آن حضرت آمده اسچنان ؛رديگيقرار م

روي روي برگرداند، ستم زيرا هرکه از ميانه ؛روي در کارهابر تو باد به ميانه؛ اَخَذَ بِهِ عَدَلَ  وَ مَنْ  جارَ

 .(20 :1366)تميمي آمدي،  «کند، و هرکه بدان پايبند گردد، به عدالت رفتار کند

 يو نسب يذهن ياان حق و باطل که جنبهيحرکت م يمعنابههرگز نجا يدر ا يروانهياما مفهوم م

 شانياست. ا م اعتداليط و حرکت در خط مستقيز از افراط و تفريپره يمعنا، بلکه بهستيز دارد، نين

 يگمراه، يروو چپ يروراست؛ الجادَّهُ  يهِ يقُ الْوُسطينُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّهٌ وَ الطَّريميالْ»د: يفرماين مورد ميدر ا

اعتدال  يمعناعدالت به ن در کالم اماميبنابرا .(16خطبه  :)نهج البالغه« است يانه، جاده زندگياست و راه م

زان عدالت و ورود يبه هر طرف موجب خروج از م يشيرا هرگونه گرايز؛ ط استياز افراط و تفر يو دور

کارگزار خود را به  زين يمناصب حکومتدر بحث اعتدال در  امامظلم و انحراف خواهد بود.  يبه مرزها

 خواند:يمفرادر رفتار با شهروندان جامعه دور از افراط و تفريط رفتاري به

بَيَْن وَ امْزُجْ لَهُمْ  اللِّينِ تَشُوبُهُ بَِطرَف ِمنَ الشِّدَّةِ، وَ داوِلْ لَهُمْ بَيْنَ الْقَْسوَةِ وَالرَّأْفَةِ، فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْباباً ِمنَ 

 در کار آنان درشتي و نرمي را به هم آميز پس؛ اِنْ شاءَ الل هُ قْصاِء،ااِلدْناِء، وَ االِبْعاِد َو االِ التَّقْريبِ وَ

و رفتاري مخلوط از نرمي و شدت با آنان داشته باش، نه آنان را بسيار قريب و نزديک آر و نه 

 .(19نامه  :البالغهنهج ) . ان شاء اهللبسيار بعيد و دور گردان

د قرار يکز مورد توجه و تأيرا نسبت به دشمن ن يروانهياعتدال و م يمنان)ع( حترمؤيام

، نسبت به قاتل خود ابنکه در بستر شهادت بود يطيدر شرا ، حضرتنمونهعنوان به .دهديم

 د:يفرمايکند و ميعدالت و اعتدال مبه ملجم، سفارش 

الْمُسْلِمينَ خَوْضًا تَُقولُونَ: قُِتلَ اَميُر الْمُؤْمِنيَن! قُِتلَ اَميُر  عَبْدِالْمُطَّلِبِ، ال اُلْفَِينَّكُمْ تَُخوضُونَ دِماءَ یيا بَن

وَ  ة،ةً بَِضرْبَاُْنُظرُوا اِذا اَنَا مِتُّ مِْن ضَرْبَِتهِ هذِهِ فَاضْرِبُوُه ضَرْبَ. یاِال  قاتِل یيُقَْتلَنَّ ب  اَال، ال الْمُؤْمِنينَ!

ور فرزندان عبدالمطلب! مبادا بعد از شهادت من، در خون مسلمانان غوطه يا؛ التُمَثُِّلوا بِالرَّجُل

کشته  د! تنها قاتل منيد. آگاه باشيزيرا بر ييهاکشته شد و به بهانه آن، خون يد: علييد و بگويشو



 1397 بهار و تابستان، 39 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

80 

 يک ضربه کاريد شدم، تنها يکه بر من زده است، شه يان ضربهيکه من از ا يخواهد شد. هنگام

 .(47نامه  :همان) ديد و پس از کشتن، بدن او را مثله نکنيبر او بزن

دور از افراط را به رفتاري بهو شهروندان خود کارگزار  ن)ع(يمنؤالماميربر آنچه گفته شد، بنا 

 ابد.ييتحقق مروي اعتدال و ميانه در عدالتکه چرا ؛خوانديماو تفريط فر

 جهينت

اصول  يداري)ع( در نهج البالغه، از منظر پد يامام عل يهاها و خطبهکوتاه، نامه ين بررسيدر ا

ار تالش دارد تا عدالت و آرامش را به جامعه روزگار خود يواقع شد. امام بس يعدالت مورد بررس

ند و کياستفاده م يار عمليو بس يگاهي، جايجزئ يهااز روش عدالتجاد يا يشان برايبرگرداند. ا

دهد که از آن حادثه در زمان و مکان خودش يار را مين اختيبه خواننده و مخاطب خود ا

ان عهده کنشگر، برکنديدا ميها تطابق پها با کدام روشگاهينکه کدام جايد، اما اينما يآموزروش

 يها)ع( گزارهيکرد که امام علر ين تفسيتوان چنين مياست. بنابرا ياسيو متفکران عرصه س

تيکند، بلکه با استفاده از روايجهت عدالت صادر نم ياشدهنييش تعيمتصلب و از پ ياشهياند

 يبه متن وجود و هست خواند تايجهت استقرار عدالت، مخاطب را فرام يداريو پد يتفهم يساز

ت کند، يکند، انصاف را در جامعه رعا يط در اعمال و کردار خودداريافراط و تفراحترام بگذارد، از 

ض ياده کند، استحقاق افراد را فراموش نکند و از تبعيارکان جامعه پ يرا در تمام يساالرستهيشا

را مطرح  ييها)ع( روش يعل ياندرزها يگاهيو جا يار عمليو بس يند. مجموعه حداقليگز يدور

و  يط عمليها با شران گزارهيهمه اد. ثمر نشستن عدالت شوبه د سببتوانينموده است که م

ن يند. ايآيشمار نمو مبهم به يکلي هاباشند و روشيقابل کاربست م يزندگ يواقع يهاصورت

 ،عيشبه ت منتسبزان از قدرت يو گر ياهي، حاشيشه آرمانيدهد که کليکرد به عدالت نشان ميرو

 ست.ا يمندحکومت يهافرمول يمند داراروش ياگونهان بهيعيش ياسيشه سيقت ندارد و انديحق

 )ع( يعدالت از منظر امام عل يها و نمودهاجدول ب: روش

 يعمل و يفيکي نمودها عدالت ي)ع( برا يامام عل يهاروش

 يساالرستهياصل شا -1
و طبقه  گاهدر جايکس و هرچيز  قرار يافتن هر

 خودش



 البالغه()مطالعه موردي نهج تحقق عدالت در جامعه ي)ع( برايامام عل يراهبردها يدارشناسيپد 
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 اصل انصاف -2

ت يرعاپاسداشت حقوق مردم همچون حقوق خود؛ 

و  ياسيو س يحقوق افراد جامعه در ابعاد اجتماع

 ياقتصاد

 ضيتبع ياصل استحقاق و نف -3
؛ مساوات در حقوق به حقش حقرساندن هر ذي

 نشايا يهاتيافراد جامعه متناسب با استعداد و فعال

 در اعمال و اعتقادات از افراط و تفريط پرهيز يروانهياصل اعتدال و م -4

 فهرست منابع

و آموزش انقالب انتشارات سازمان  :، تهران(، ترجمه سيد جعفر شهيدي1368) البالغهنهج  -

 اسالمي.

 تهران: طرح نو.ي، حسن لطف، ترجمه محمدنيکوماخوس اخالق(، 1379ارسطو ) -

 ترجمه ياسر همتي، تهران: رخداد نو.،  آپاراتوس چيست؟(، 1389آگامبن، جورجو ) -

، ترجمه اميد مهرگان هايي در باب سياستهدف، يادداشتبيوسائل (، 1390) ـــــــــــــــ -

 و صالح نجفي، تهران: چشمه.

 تهران: ني، چاپ دهم. ،کاريمحافظه و ليبراليسم(. 1390بشيريه، حسين) -

دانشگاه  :، تهرانالکلم الحکم و درر شرح غرر(، 1366بن محمد ) تميمي آمدي، عبدالواحد -

 ن.تهرا

 ، تهران: ققنوس.ه و زمانه پديدارشناسيزمين(، 1385جمادي، سياوش ) -

دار احياء التراث العربي، چاپ  :، بيروتالشيعه وسائل، (ق1391)حسن حر عاملي، محمد بن  -

 .13، جچهارم

 ، تهران: ني.هوسرل در متن(، 1384رشيديان، عبدالکريم ) -

، آينه پژوهشمجله تاريخ اسالم در ، «سياست نامه نويسي در ايران»(، 1385رنجبر، مقصود ) -

 سال سيزدهم، شماره دوم.

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.عدالت سياسي(، 1393سيدباقري، سيد کاظم ) -

النشر  همؤسس :، قمالبالغهنهج  من المستخرجه الحکم و األمثال، (ق1407)غروي، محمد  -

 .اإلسالمي

 :رجمه، تها و گفتگوها(نوشتهکوتاه گفتارها،تئاتر فلسفه )گزيده درسالف(، 1389فوکو، ميشل ) -

 نيکو سرخوش و افشين جهانديده، تهران: ني.
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 زاده، تهران: ني.رضا نجف :، ترجمهجهانتولد زيستب( 1389) ــــــــــــ -

 زاده، تهران: رخداد نو.رضا نجف :ترجمهبايد از جامعه دفاع کرد، ج(، 1389) ــــــــــــ -

 ، ترجمه پرويز بابايي، تهران: انتشارات نگاه.تا سارتراز سقراط (، 1391الوين، ت.ز ) -

 خشايار ديهيمي، تهران: ماهي.  :، ترجمهفيلسوفان سياسي قرن بيستم(، 1385لسناف، مايکل) -

 حسينعلي نوذري، تهران: گام نو. :، ترجمهوضعيت پسامدرن(، 1380ليوتار، ژان فرانسوا ) -

، تهران: انتشارات دفتر نشر ر اخالق عمليهاي آغاز دنقطه (،1388مهدوي کني، محمدرضا ) -

 فرهنگ اسالمي.

، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام هاي عدالتنقد و بررسي نظريه(، 1388واعظي، احمد ) -

 خميني)ره(.

 ، ترجمه فريدون فاطمي، تهران: مرکز.هاي فلسفيپژوهش(، 1380ويتگنشتاين، لوودينگ ) -

، ترجمه محمود نوالي، تبريز: مؤسسه تحقيقاتي علوم وجود و زمان(، 1386هايدگر، مارتين ) -

 اسالمي و انساني دانشگاه تبريز.
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