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 (و)تجٕٕه جبمًٍ ضىبختٓ يذالت دس اوذٔطٍ امبم غبدق

 محمذ وبسوىبن وػشآثبدْ

 داوطجًْ دوتشْ سفبٌ اجتمبيٓ داوطگبٌ يالمٍ قجبقجبئٓ تُشان

m.karkonan@kashanu.ac.ir 

 :چىٕذٌ

ٓ      مفًُم يذالت اص دٔشثبص مًسد تًجٍ اوذٔطمىذان ثًدٌ ي   ،ٔىیٓ اص مفیبَٕم محیًسْ َشهًویٍ اوذٔطیٍ  ٕب ی

تًان ثًىًان ثضسهتشٔه َذف اص تطىٕل حىًمیت تقمیٓ    يذالت سا مٓ. دَذ اجتمبيٓ ي التػبدْ سا تطىٕل مٓ

َب پًٕوذ خًسدٌ وٍ َٕچ مقت ي مىتت ي  َب ي ديلت يذالت ثٍ لذسْ ثب اَمٕت ثًدٌ ي ثٍ  شوًضت مقت. وشد 

ٍ   سا وبدٔذٌ وگشفتٍ ي حتٓ حىًمتاوذٔطمىذ  ٕب ٓ ي اجتمبيٓ آن  اویذ ویٍ خیًد ي     َب  وٕض  ًٓ ثیش آن داضیت

 .ثٍ آن داوستٍ ي َذف خًد سا يذالت ثٕبن ومبٔىذ ًتمذضبن سا م وهبم

ثٍ يىًان ضطمٕه پٕطًاْ ضًٕٕبن يذالت سا ثٍ يىًان مُمتشٔه مسئقٍ صوذهٓ ثطش مكشح ومًدٌ ( و)امبم غبدق

ش أطبن ثٍ يىًان مُمتشٔه ضبخع َبْ تً یًٍ ي سفیبٌ اجتمیبيٓ میٓ     يذالت، اوػبف ي ثشاثشْ اص وه .ا ت

 .ثبضذ وٍ ثبٔذ مًسد تًجٍ مسئًلٕه، حبومبن ي مشدم لشاس هٕشد

 :مقدمه

السالم ؾمه أه وٍ امبم ضطم ضًٕٕبن ا ت ي مزَت ضًٍٕ ثٍ أه امبم مىتست ا ت يلٓ اص  امبم غبدق يقٍٕ

تجٕٕه دٔذهبٌ . دٔذهبٌ غٕشضًٕٕبن يغٕش مسقمبوبن وٕض، اص ثضسهتشٔه داوطمىذان جُبن ا الم ثٍ ضمبس مٓ سيد

شْ ي َم اص ثًذ يمقٓ، مٓ َبْ آن حؿشت دس صمٕىٍ َبْ مختقف ي ثب سئىشد امشيصْ، َم ثٍ لحبل وه

دس أه . تًاوذ دس اوذٔطٍ ي يمقىشد امشيص ضًٕٕبن ثٍ خػًظ دس حًصٌ َبْ  ٕب ٓ اجتمبيٓ مؤحش ثبضذ

 .وًضتبس ثٍ تجٕٕه مفًُم يذالت اص دٔذهبٌ أطبن پشداختٍ ضذٌ ا ت

 :عدالت -الف

يجبست ا ت اص ا تمبمت  هي دٔ ثش ا بس فشَىگ دَخذا يذالت دس لغت ثٍ مًىٓ ا تمبمت ثًدٌ، دس ضشًٔت 

دس فشَىگ َمچىٕه (. 37: 1384سؾبٕٔبن، ) ا ت( ممىًو)ثش قشٔك حك ي ثب اجتىبة اص آوچٍ محهًس
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آوسفًسد، يذالت ثش حفم اغًل لبوًوٓ، اجتمبيٓ ي اخاللٓ، اص قشٔك ايمبل التذاس ٔب لذست داللت 

 (.3: 2003تبٔقًس،)داسد

مًصين ثًدن، (1: دَذ وبسثشد سا ثشاْ وقمٍ يذل مذوهش لشاس مٓمكُشْ، چُبس مًىٓ ٔب چُبس ضُٕذ ا تبد 

سيبٔت ا تحمبلُب دس (4سيبٔت حمًق افشاد ي دادن حك ثٍ غبحت حك، (3تسبيْ ي وفٓ َش هًوٍ تجًٕؽ، (2

  (949: 1377مكُشْ،)افبؾٍ يجًد ي سحمت ثٍ آوچٍ امىبن يجًد ٔب ومبل يجًد داسد 

 :عدالت در اندیشه سنتیمفهوم  -

ثبس فٕقسًفبن ًٔوبن ثب تبن مًسد ثشس ٓ  م يذالت سا مبوىذ ثسٕبسْ اص مفبَٕم فقسفٓ ي يقمٓ ثشاْ ايلٕهمفًُ

يجًد اجتمبيٓ  قًس وقٓ دس اوذٔطٍ  ىتٓ سئىشدَبْ صٔش پٕشامًن يذالت ثٍ . يقمٓ ي ا تذاللٓ لشاس دادوذ

 : اسدد

 يذالت اجتمبيٓ ثٍ مخبثٍ تىب ت ی1

لشاس هشفته دس جبٔگبٌ خبظ خًد آمذٌ ا ت ثٍ َمٕه خبقش افالقًن يذالت  دس أه تًشٔف يذالت ثٍ مًىٓ

جبٔگبٌ خبظ دس أه تًشٔف جبٔگبَٓ ا ت وٍ دس آن  .داوست سا حذ ي ف  ٍ لًٌ خشد، اسادٌ ي ضًُت مٓ

ثشداضت اجتمبيٓ اص أه وهشٍٔ وٕض ثٍ . ٔه لًٌ ثٍ حذ افشاـ ٔب حذ تفشٔف مًسد تًجٍ ٔب تحمٕش لشاس وگٕشد

 .مٓ ثبضذٓ لشاس هشفته افشاد جبمًٍ دس قجمبت خبظ خًد، فشمبوشيأبن، وگُجبوبن ي تًدٌ مًى

 : يذالت اجتمبيٓ ثٍ مخبثٍ ضبٔستگٓ ي لٕبلت ی2

اس كً دس . هشدد وٍ مًتمذ ثًد يذالت متىب ت ثب قجًٕت ا ت سٔطٍ أه ثشداضت اص يذالت ثٍ اس كً ثش مٓ

ٔىٓ  : وىذ َب اضبسٌ مٓ يذالت دس سياثف اجتمبيٓ مٕبن اوسبندي مفًُم اص  اْ ثٍ چبسچًة چىٕه اوذٔطٍ

مىهًس اص مفًُم ايل چگًوگٓ تًصٔى مىبثى ي مًاَت  .ججشاوٓٔب  يذالت تًصًٔٓ ي دٔگشْ يذالت تًًٔؿٓ

قجًٕٓ ي اجتمبيٓ مٕبن ايؿبْ جبمًٍ ا ت وٍ ثبٔذ ثش حست مىضلت ي مشتجٍ ايؿبْ جبمًٍ غًست هٕشد ي 

 (.16 : 1386 : وژاد غىٓ ) تذ ثٍ مًىبْ يبم وقمٍ ا ت ي سيبٔت تسبيْ دس دادمىهًس اص مفًُم ديم 

 َب َب ي ضبٔستگٓ َب، ا تحمبق يذالت اجتمبيٓ ثٍ مخبثٍ سيبٔت تىب ت ی3

أه هشيٌ مًتمذ ثًدوذ وٍ  .اوذٔطمىذان مسقمبن مذ وهش لشاس هشفتٍ ا ت ءأه تقمٓ ي ثشداضت وٕض ثٕطتش دس آسا

َب  متىب ت ثب ا تًذادَب ي تًاوبٔٓامىبوبت ثبضذ ًٔىٓ  مٓ ”ول رْ حك حمٍ ْايكب“مًىٓ بيٓ ثٍ ميذالت اجت
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داوست  خًاجٍ وػٕش الذٔه قً ٓ يذالت سا دس آن مٓ .َب ي امىبوبت ثبٔذ تًصٔى هشدد َب، فشغت ي ضبٔستگٓ

تجٍ اَل مذٔىٍ وٍ َش غىفٓ اص جبٔگبٌ مستحك خًد مىحشف وطذٌ ي ثٍ دوجبل غقجٍ ثش غىًف دٔگش وجبضذ ي مش

 .( 16 : 1386 : غىٓ وژاد )َش ٔىٓ ثش ٔىٓ ثش لذس ا تحفبق ي ا تًذاد ثبضذ

 :انواع عدالت

 :عدالت توزیعی -1

وهشٍٔ ثشاثشْ اش سا اسائٍ وشد ي دس أه وهشٍٔ وطبن  "جٓ ا تٕسٓ آدامض"پٕص سياوطىب ٓ ثٍ وبم  چىذ دٍَ

اْ دسٔبفت وىىذ؛ ثٍ يجبست دٔگش ثٍ اوذاصٌ َمىبساوطبن  لجبل اوجبم وبس پبداش مىػفبوٍ اوذ، دس داد وٍ افشاد مبٔل

ثشاثشْ قجك وهش آدامض صمبوٓ حبغل مٓ ضًد وٍ وبسوىبن احسبس وىىذ . مىذ ضًوذ اص پبداضُبْ اوجبم وبس ثُشٌ

 . طبن ثشاثش ثبضذثب َمٕه وسجتُب دس َمىبساو( پبداضُب)ثٍ خشيجُٕبٔطبن ( تالضُب)وٍ وسجتُبْ يسيدُٔب 

ثٍ ثٕبن . يذالت تًصًٔٓ ثٕبوگش ادسان افشاد اص مٕضان سيبٔت يذالت دس تًصٔى ي تخػٕع مىبثى ي پبداضُب ت

 (.43: 1384سؾبئٕبن، )داوىذ، داللت داسد َب سا ثب يمقىشد مشتجف مٓ دٔگش، حذْ وٍ افشاد پبداش

ياوىطُبْ مىفٓ اص جمقٍ امتىبو اص تالش، وم  وىىذ، ثب مٓي ثٓ يذالتٓ وٍ احسبس وبثشاثشْ  وٕشيْ اوسبوٓ

وبسْ ي سفتبسَبْ ؾًٕف ضُشيوذْ  بصمبوٓ ي دس ضىل حبد آن ا تًفب اص وبس ثٍ أه وبثشاثشْ پب خ مٓ 

ثٍ لحبل تبسٔخٓ، وهشٍٔ ثشاثشْ متمشوض ثش يذالت دسن ضذٌ اص ممذاس پبداضُبْ تًصٔى ضذٌ ثٕه افشاد . دَىذ

بْ صٔبدْ دس محٕف  بصمبوٓ داضتٍ ا ت ي محممبن، ساثكٍ أه يذالت سا ثب أه وًو يذالت وبسثشدَ. ا ت

تمشوض أه يذالت ثش پٕبمذَب،  ثٍ خبقشثىبثشأه  .اوذ َبْ صٔبدْ َمچًن وٕفٕت ي ومٕت وبس ثشس ٓ وشدٌ متغٕش

. ذ، يبقفٓ ي سفتبسْ ثبض مشتجف ثب ياوىطُبْ ضىبختٓ ثٕىٓ ضذٌ ا ت وٍ أه ضىل اص يذالت يمذتبً پٕص

 )خبظ وبيبدالوٍ دسن مٓ ضًد، أه ثٓ يذالتٓ مٓ ثبٔست احسب بت ضخع ثىبثشأه صمبوٓ وٍ ٔه پٕبمذ

 َب يخشيجٓ مخل ضىبخت تحشٔفٓ يسيدْ)ضىبختُب  ،(مخل يػجبوٕت، سؾبٔت خبقش، احسبس غشيس ٔب هىبٌ

 . دَذ حٕش لشاسأسا تحت ت( مخل يمقىشد ٔب تشن ضغل)سفتبسش  يوُبٔتبً( َبْ خًد ٔب دٔگشان

 : یا اجرایی اي عدالت رویه -2

هٕشْ ثشاْ ججشان خذمبتطبن وٍ  َبْ جبسْ دس تػمٕم اْ ثب ادسان افشاد اص يبدالوٍ ثًدن سئٍ سئٍ يذالت 

َبْ جبسْ دس اسصٔبثٓ يمقىشد افشاد دس  كًح متفبيت  ثب تًصٔى يالًٓ دسآمذَب  ش ي وبس داسد؛ مبوىذ سئٍ
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وبوً ىٓ ي )ثشخًسد ثب ضىبٔتُب ي وضايُب، ي وحًٌ تًصٔى دسآمذَب مٕبن افشادجبمًٍ ٔب  بصمبن، وحًٌ 

 (.32: 1989فًلگش،

اْ وٕض مبوىذ وهشٍٔ ثشاثشْ، ادساوبت اوسبوُب ومص مُمٓ داسوذ ي ياوىص افشاد جبمًٍ  دس ثحج اص يذالت سئٍ

صٔشا اص وهش سيان . تگٓ داسدَب، وٍ مبَٕت يالًٓ آوُب، ثس َب ثٍ چگًوگٓ ادساوطبن اص سئٍ وسجت ثٍ سئٍ

وىىذ، ثقىٍ ثش ا بس ادسان خًد اص يالًٕت، ياوىص وطبن مٓ  ضىبختٓ، اوسبوُب ثش ا بس يالًٕبت سفتبس ومٓ

 (.49: 1384سؾبئٕبن، )دَىذ 

 :يجًد مٓ آيسوذ اْ ثٍ َبْ يبدالوٍ ، سئٍدس َىگبم وبسثشدضص لبوًن يجًد داسد وٍ  "لًوتبل" ثٍ وهش

 .حبلتٓ وٍ تخػٕع سئٍ َب ثبٔستٓ ثشاْ َمٍ دس قٓ صمبن حبثت ثبضذ: لبوًن حجبت -

حبلتٓ وٍ اص وست مىبفى ضخػٓ تػمٕم هٕشان ثبٔستٓ دس : يسصْ لبوًن جقًهٕشْ اص تًػت ي غشؼ -

 .قًل فشأىذ تخػٕع ممبوًت ثٍ يمل آٔذ

 . ًدمىذْ اقاليبت مًسد ا تفبدٌ دس فشأىذ تخػٕع داسدثٍ اضبسٌ : لبوًن دس تٓ -

 .ثٍ يجًد فشغتُبٔٓ ثشاْ تغٕٕش ٔه تػمٕم وبيبدالوٍ اضبسٌ داسد: لبوًن تًاوبٔٓ اغالح - 

حش، تً ف فشأىذ تخػٕع أحبلتٓ وٍ وٕبصَب، اسصضُب ي چطم اوذاصَبْ َمٍ ثخطُبْ مت: لبوًن ومبٔىذهٓ - 

 .ثبٔستٓ دس وهش هشفتٍ ضًد

 . تٓ ثب اسصضُبْ اخاللٓ ي يجذاوٓ  بصهبس ثبضذمكبثك ثب أه لبوًن فشأىذ تخػٕع ثبٔس: لبوًن اخاللٓ - 

 عدالت تعاملی -3

يذالت تًبمقٓ ضبمل سيضٓ ا ت وٍ يذالت  بصمبوٓ  .يذالت ، يذالت تًبمقٓ وبمٕذٌ مٓ ضًد وًو  ًم اص

َمچًن )تً ف  شپش تبن ثٍ صٔشد تبن مىتمل مٓ ضًدأه وًو يذالت مشتجف ثب جىجٍ َبْ فشأىذ استجبقبت

 ثٍ خبقش أىىٍ يذالت تًبمقٓ تً ف سفتبس. هٕشوذٌ يذالت ا ت ثٕه فش تىذٌ ي( احتشامادة، غذالت ي 

مذٔشٔت تًٕٕه مٓ ضًد، أه وًو يذالت مشتجف ثب ياوىطُبْ ضىبختٓ، احسب ٓ ي سفتبسْ وسجت ثٍ مذٔشٔت 

ٍ احتمبل ثىبثشأه صمبوٓ وٍ وبسمىذْ احسبس ثٓ يذالتٓ تًبمقٓ مٓ وىذ ث. ٔب ثٍ يجبست دٔگش  شپش ت ا ت

ضًد وٍ  اص أه سي پٕص ثٕىٓ مٓ. صٔبد أه وبسمىذ ياوىص مىفٓ ثٍ  شپش تص ثٍ جبْ  بصمبن وطبن مٓ دَذ
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وبسمىذ اص  شپش ت مستمٕمص ثٍ جبْ  بصمبن دس ول وبساؾٓ ثبضذ ي وبسمىذ تًُذ ومتشْ وسجت ثٍ 

وسجت  مىفٓ يْ يمذتبً َمچىٕه وگشضُبْ(. 45: 1999ا ىبوذيسا،)احسبس وىذ  شپش ت تب  بصمبن دسخًد

يذالت  "مًسمه"ثٍ وهش . هشدد َبْ مىفٓ ثٍ  بصمبن ثشمٓ لسمت ومٓ اص أه وگشش ثٍ  شپش ت ا ت ي

ثٍ . اوذ تًصًٔٓ، سئٍ اْ ي يذالت تًبمقٓ، َمجستٍ ا ت ي َش وذام جىجٍ َبْ متمبٔضْ اص يذالت  بصمبوٓ

 . ضًد ٍ اْ ي تًبمقٓ تًشٔف مٓوهش يْ يذالت  بصمبوٓ ثٍ غًست مجمًو يذالت تًصًٔٓ، سئ

 (:ع)عدالت در دیدگاه امام صادق

السالم يذالت اص جمقٍ وٕبصَبْ ؾشيسْ صوذهٓ اوسبن ا ت وٍ ضبٔذ تىُب وٕبص  اص دٔذهبٌ امبم غبدق يقٍٕ

  َمچىٕه يذالت ثًذ اص خًد فشاخٓ ي آ بٔص صوذهٓ سا ثٍ َمشاٌ مٓ. اجتمبيٓ ممذم ثش آن، امىٕت ثبضذ

السالم مًىٓ  ثٍ تشتٕت ايلًٔت دس  خه امبم غبدق يقٍٕ« امىٕت، يذالت ي آ بٔص»ثذٔه تشتٕت  ٍ وٕبص . آيسد

السالم اص روش امىٕت دس اثتذا، غشفبً تمذم  پٕذا مٓ وىىذ ثب أه احتمبل وٍ ممىه ا ت ممػًد امبم غبدق يقٍٕ

ممذمٍ ي ٔه وتٕجٍ داسد، ممذمٍ آن امىٕت ي ثبٔذ هفت وٍ يذالت ومكٍ مشوضْ ا ت وٍ ٔه . صمبوٓ ثًدٌ ثبضذ

وىتٍ مُم دٔگش يذالت، وٍ مًسد تًجٍ امبم غبدق . وتٕجٍ ي پٕبمذ آن دس وُبٔت سفبٌ ي آ بٔص ا ت

اص آن جب وٍ يذل ي يذالت ممًلٍ يمٕك ي . السالم لشاس هشفتٍ، ومص داوص ي مًشفت دس يذالت ا ت يقٍٕ

داوص ي مًشفت وٕبص داسد أه امش وٕض دس دٔذهبٌ امبم غبدق پٕچٕذٌ اْ ا ت ي تحمك آن دس جًامى ثٍ 

 (.258: 1362مجقسٓ، )السالم مًسد تًجٍ لشاس هشفتٍ ا ت يقٍٕ

 :اهمیت عدالت -

السالم تالش مٓ وىذ متىب ت ثب فشَىگ دٔىٓ ي لبثل فُم ثشاْ مشدم مسقمبن صمبن خًد،  امبم غبدق يقٍٕ

حؿشت ضذٔذتشٔه يزاة ي ثٕطتشٔه حسشت سيص لٕبمت ثشاْ  اص دٔذهبٌ آن. اَمٕت يذالت سا ثٕبن وىذ

آن . وسبوٓ ا ت وٍ يذالت سا تًغٕف مٓ وىىذ ي دس مًسد آن  خه مٓ ساوىذ يلٓ ثٍ يذالت يمل ومٓ وىىذ

حؿشت چىٕه افشادْ سا مػذاق وسبوٓ مٓ داوذ وٍ قجك آٍٔ لشآن سيص لٕبمت، ثٍ َمشاٌ همشاَبن ثٍ سيْ ثٍ 

َمچىبن وٍ اص  ًْ دٔگش خذايوذ حبوم يبدل سا ثذين حسبة ياسد ثُطت مٓ . ًوذآتص جُىم افىىذٌ مٓ ض

. ضًد السالم تًغٍٕ مٓ وىذ وٍ يذالت ثًسصٔذ صٔشا ديسْ اص يذالت يٕت محسًة مٓ امبم غبدق يقٍٕ .وىذ

أه  خه دس وهشٍٔ  ٕب ٓ يذالت ي دس ٔه وهبم  ٕب ٓ، ٔه  خه ساَجشدْ ا ت ي اسصش ي اَمٕت 

الت داساْ يٕت ثبالٔٓ داسد، صٔشا ثذٔه مًىٓ ا ت وٍ وهبم  ٕب ٓ ثٍ مخبثّ  ٕستم مىسجم ي پٕچٕذٌ، ثذين يذ

السالم تحمك يذالت  َمچىٕه ثٍ تًجٕش امبم غبدق يقٍٕ. ي ومع ا ت ي ومٓ تًاوذ وبس ئژِ خًد سا اوجبم دَذ

http://www.vahhabiyat.com/showdata.aspx?dataid=6333&siteid=1#_ftn43
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ثٍ يجبست دٔگش جبمًٍ تطىٍ ي خًاَبن . ضًد دس جبمًٍ، هًاساتش اص آثٓ ا ت وٍ تطىٍ اْ اص آن ثُشٌ مىذ مٓ

 .(145:وقٕىٓ)ذالت دس آن تحمك ٔبثذضًد وٍ ي يذالت ا ت، ي صمبوٓ أه وٕبص ثشآيسدٌ مٓ

السالم تالش  دس خػًظ اسائٍ تػًٔشْ اص يذالت ي فًأذ ثٓ ضمبس آن ثشاْ جًامى ثطشْ، امبم غبدق يقٍٕ

وشدٌ أه تػًٔش سا ثب تمخٕل وطبن دَذ، ي لزت ي پٕبمذَبْ مخجت آن سا ثشاْ جًامى ثطشْ ثٍ چٕضَبٔٓ تطجٍٕ 

ًمس ي لبثل دسن ثبضذ، ثش أه ا بس، يذل سا ضٕشٔه تش اص يسل، لكٕف مق –آن صمبن  –وىذ وٍ ثشاْ اوسبن 

: 1367حىٕمٓ، )مٓ داوذ –وبة تشٔه يكش  –تش ي مالٔم تش اص  شضٕش ي خبمٍ، ي مكجًو تش اص ثًْ مطه 

333.) 

ٔىٓ اص مُمتشٔه پٕبمذَبْ  ٕب ٓ اجتمبيٓ يذل، وجبت اص تىگىبَب ي ي ًت ي هطبٔص ا ت، أه امش دس 

بْ مختقف ي اجضاْ هًوبهًن وهبم  ٕب ٓ، وُبدَبْ اجتمبيٓ ي صوذهٓ فشدْ افشاد اتفبق مٓ افتذ، ي يشغٍ َ

ضٕخ )السالم ا ت وٍ اهش يذالت اجشا ضًد مشدم ثٓ وٕبص مٓ هشدوذ أه وبنش ثٍ أه  خه امبم غبدق يقٍٕ

امًس  ٕب ٓ اجتمبيٓ  أه ثٓ وٕبصْ فمف دس يشغٍ َبْ مبدْ وٕست، ثقىٍ مُمتش اص آن (.53: 1368قً ٓ، 

ثٓ وٕبص ... ضًد جبمًٍ اص پشداخت َضٔىٍ َبْ  ىگٕه سيحٓ، سياوٓ، صمبوٓ ي  سا دس ثش مٓ هٕشد ي مًجت مٓ

چًن امًس ثٍ  ًُلت دس مجشاْ خًد جبسْ خًاَىذ ثًد، ي أه ثٍ مًىٓ َمبن هطبٔص ي ي ًت مًسد . هشدد

جشا ضًد ثٍ َمبن وسجت هطبٔص ي فشاخٓ دس پٓ وهش امبم ا ت وٍ حتٓ اهش يذالت ثٍ مٕضان اوذوٓ َم ا

 (.153: 1367حشيبمقٓ، )خًاَذ داضت

چٕست؟ مًمًالً مفبَٕم « يذالت»ي« يذل»ضًد أه وٍ دسصثبن يشثٓ ومكٍ ممبثل  پش ص دٔگشْ وٍ مكشح مٓ

ٕه دلٕل سا ومكٍ ممبثل ٔب فمذان يذل داوستٍ اوذ وٍ ثٍ وهش مٓ س ذ چىذان دلٕك وٕست، ثٍ َم« جًس»ي « نقم»

وٍ أه  ا تفبدٌ وشدٌ ا ت« ال يذل»اس كً، اص وقمٍ « اخالق وٕىًمبخًس»ا حبق ثه حىٕه دس تشجمٍ وتبة 

 بصهبستش ا ت، اهش يذالت سا اص حذ ايالْ آن تب ومتشٔه  كح ثٍ غًست قٕف « ثٕذاد»ثب مًىبْ فبس ٓ آن 

ومكٍ غفش دس قشف ممبثل ثٍ پٕص ضًد ي َش چٍ اص  دس وهش ثگٕشٔم، ومكٍ غفش فمذان يذالت محسًة مٓ

ثشئم نقم ي جًس وٍ الذامبتٓ متًمذاوٍ ي جُت تػبحت وبسياْ حمًق دٔگشان ٔب آصاس يارٔت مشدم ا ت 

، ثب نقم ي جًس تفبيت «ثٓ يذالتٓ ٔب فمذان يذالت»، ي «وٍ يذل»، «ثٕذاد»ضًد، دس أه غًست  آغبص مٓ

اَذ ثًد، چًن پٕبمذَبْ نبلمبوٍ ثٍ دوجبل خًاَذ داضت، خًاَىذ داضت، اهش چٍ خًد وًو خفٕفٓ اص نقم خً

« ؾبٔى وشدن»سا سيضه  بصد ي آن مفًُم « فمذان يذالت»السالم تًجٕشْ داسوذ وٍ مٓ تًاوذ  امبم غبدق يقٍٕ

سا ... ا ت وٍ مٓ تًاوذ ثٍ مًىبْ يبم، ؾبٔى وشدن مىبثى، فشغت َب، وًمت َب، امىبوبت، يمش، يلت ي صمبن ي 

ي أه ؾبٔى  بخته صمبوٓ اتفبق مٓ افتذ وٍ يذل ي يذالت يجًد وذاضتٍ ثبضىذ، اهش چٍ حبومبن  ضبمل ضًد،
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ي مذٔشان، تًمذْ دس نقم ي جًس ي پبٔمبل وشدن حمًق، فشغت َب، امىبوبت ي يلت مشدم وذاضتٍ ثبضىذ، امب 

ي يمش ي يلت مشدم  ثٍ دلٕل فمذان يذالت، ضشأكٓ پٕص مٓ آٔذ وٍ خًدثٍ خًد، حمًق، فشغت َب، امىبوبت

ضًد ثذين أه وٍ تًمذاً ثخًاَىذ  ضًد ي تقف مٓ هشدد، ًٔىٓ تب حذْ وتٕجٍ نقم ي جًس حبغل مٓ ؾبٔى مٓ

ا ت ثٍ نقم ي  تم، جذيل فمذان يذالت اْ ثٓ وفبٔتٓ وبضٓ مٓ « فمذان يذالت»نقم وىىذ، ي أه وتٕجٍ 

ا وذاسوذ، ي وتٕجّ أه وبتًاوٓ ديلت َبْ مجىٓ ثش ضًوذ وٍ ديلت داسوذ يذالت سا محمك  بصوذ يلٓ تًان آن س

سا ا تفبدٌ مٓ وىىذ، دس حبلٕىٍ « ؾبٔى وشدن»السالم اص سأْ آوبن مفًُم  نقم خًاَىذ ثًد وٍ امبم غبدق يقٍٕ

السالم  ثٍ َمٕه دلٕل امبم غبدق يقٍٕ. ضًد وٍ تًمذاً دس غذد نقم ثشمٓ آٔىذ نقم ي  تم اص حبومبن وبضٓ مٓ

داسد وٍ َشوس ومٓ تًاوذ يذالت سا محمك  بصد وجبٔذ َٕچ مسئًلٕتٓ اص امًس مسقمٕه سا ثٍ يُذٌ ثش حزس مٓ 

ضًد ي هىبٌ ثضسهٓ ا ت ي خذايوذ خًد اي سا ؾبٔى مٓ  ثگٕشد چًن مًجت ؾبٔى ضذن آن مٓ

 (.352: 1367حىٕمٓ، )هشداوذ

 (:و)دس اوذٔطٍ امبمبرابري  -

اهلل يقٍٕ ي آلٍ ي قم  ثٍ تًاتش اص پٕبمجش اوش غقٓ« َبْ ضبوٍ ثشاثشوذمشدم َمبوىذ دوذاوٍ »اهشچٍ أه  خه وٍ 

ثشاثشْ ٔىٓ اص مؤلفٍ َبْ  .السالم وٕض آن سا فشمًدٌ اوذ يقجًبً ثبيس داضتٍ اوذ ومل ضذٌ ا ت، امبم غبدق يقٍٕ

آن  مُم يذالت ا ت، اهشچٍ يجًد ثشخٓ وبثشاثشْ َب الصمٍ جًامى اوسبوٓ ا ت يلٓ ثٍ اجمبل ثبٔذ هفت

د تٍ اص وبثشاثشْ َب مطشييىذ وٍ يبدالوٍ ثًدٌ ي وتٕجٍ مٕضان تالش، لبثقٕت ي تًان افشاد ثبضىذ، اص  ًْ دٔگش 

تمبم افشاد جبمًٍ دس لجبل حمًق ا ب ٓ، لًاوٕه اجتمبيٓ، ي فشغت َبْ مًجًد، ثشاثشوذ ي فؿبٔل مًىًْ ي 

الم تمبم مشدم سا ثشاثش مٓ داوست ي فؿبٔل ي تمًاْ الس امبم غبدق يقٍٕ. تمًاْ أطبن َٕچ تبحٕشْ دس آن وذاسد

آوبن سا امشْ ثٕه ضخع آن َب ي خذأطبن لقمذاد مٓ وشد، َمبوىذ فشصوذان ٔه متًفٓ، وٍ دس تمسٕم 

امبم . مٕشاث؛فؿل، تمًْ، ستجٍ ي ثشتشْ َٕچىذام مالن ثشخًسداسْ ثٕطتش وٕست ي  ُم َمگبن ٔىسبن ا ت

اهلل يقٍٕ ي آلٍ ي قم وٕض اص آغبص َمٕه هًوٍ ثًدٌ  ىذ وٍ سيش پٕبمجش اوشم غقٓالسالم تأوٕذ مٓ و غبدق يقٍٕ

آن حؿشت حذٔخٓ لذ ٓ ومل مٓ وىذ وٍ پشيسدهبس يبلم فشمًدٌ دٌ فشٔؿٍ  (.49: 1368ضٕخ قً ٓ، )ا ت

ياجت وشدٌ ام وٍ اهش ثٍ آن يمل وىىذ يبمالن آن سا دس مقىًت خًد ي ثُطت جبْ خًاَذ داد، ٔىٓ اص آن 

 (.333: 1340وًسْ،)ب أه ا ت وٍ َش مؤمىٓ ثب  بٔشٔه دس دٔه ي دوٕب ثشاثش ثبضذ ي ثٍ يذالت هشدن وُذَ

ثشاثشْ اوسبن َب ثب ٔىذٔگش قجًبً ٔه امش  ٕب ٓ اجتمبيٓ ا ت وٍ ثٍ وسجت پٕچٕذهٓ جًامى، ثٍ وهبم َب 

اهش چٍ اجشاْ يذالت ممىه . ضًد پٕچٕذٌ وٕبص داسد ي قجًبً ثب چبلص َب ي مًاوى خبظ خًد وٕض مًاجٍ مٓ

ا ت دضًاس ثٍ وهش آٔذ ي تحمك آن تىگىبَب ي مطىالتٓ ثٍ خػًظ ثشاْ ثشخٓ اص افشاد أجبد وىذ امب اهش أه 
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دضًاسْ َب تحمل ضًد ي جبمًٍ دس جُت تحمك يذالت هبم ثشداسد دس وُبٔت ي دس  كح والن، جبمًٍ ثب 

 .ًاَذ ثًدضًد ي ثٍ وفى َمگبن خ هطبٔص ي سياوٓ مًاجٍ مٓ

 (و)دس اوذٔطٍ امبم انصاف -

. اضبسٌ ضذٌ ا ت  اوػبف اص جمقٍ مفبَٕم مُم مشتجف ثب يذالت ا ت وٍ دس متًن ا المٓ ثٍ قًس مىشس ثٍ آن

وٍ وگبسوذٌ َم اص فشمبٔطبت امبم يقٓ يقٓ دس أه ثبة، ي َم اص  خىبن  –مُمتشٔه تفبيت اوػبف ثب يذالت 

ـ وشدٌ أه ا ت وٍ يذالت ٔه امش ثٕشيوٓ ي مشتجف ثب اجمبو ا ت ي اوػبف ثٍ السالم ا تىجب امبم غبدق يقٍٕ

ضًد ي مجذأ ي مىطأ آن اص دسين فشد ثٍ ثٕشين اص خًدش، ًٔىٓ مشدم ثٍ يىًان ممػذ  دسين افشاد مشثًـ مٓ

ل ا ت ي السالم، ثٍ اوػبف ثب مشدم سفتبس وشدن ثشتشٔه ي مُمتشٔه يم اص دٔذهبٌ امبم غبدق يقٍٕ .اوػبف ا ت

ضبخع آن دس حًصٌ َبْ مختقف ي مػبدٔك هًوبهًن أه ا ت وٍ فشد ثٍ َش آوچٍ ثشاْ خًد ساؾٓ ضًد 

 (.270: 1386يقٕخبوٓ،)ثشاْ دٔگشان وٕض ساؾٓ ضًد

 عدالت؛ شاخص حکومت

يذالت ي جًس دس ممٕبس وهبم  ٕب ٓ، تجًبت هستشدٌ اْ ثشاْ جبمًٍ دس پٓ داسد، ٔىٓ اص مًاسدْ وٍ دس 

السالم لشاس هشفتٍ افشادْ َستىذ وٍ ثٍ آن  م  ٕب ٓ يبدالوٍ ٔب نبلمبوٍ مًسد تًجٍ امبم غبدق يقٍٕٔه وهب

السالم أه ا ت وٍ وسٓ وٍ تسقٕم حىًمت جًس ي امبم  حىًمت هشدن مٓ وُىذ، دٔذهبٌ امبم غبدق يقٍٕ

غجت ثٍ حىًمت جًسهشدن ضًد دٔه وذاسد، ي أه احتمبالً مشثًـ ثٍ صمبوٓ ا ت وٍ فشد ثب سؾب ي س جبئش مٓ

اص . مٓ وُذ، ٔب أه وٍ مٓ تًاوذ اقبيت وىىذ يلٓ اقبيت مٓ وىذ، الجتٍ مًاسد اؾكشاس تخػٕع مٓ خًسد

 ًْ دٔگش، وسٓ وٍ ثٍ حىًمت يذل ي حبوم ي امبم يبدل هشدن مٓ وُذ َٕچ يلت دچبس دسمبوذهٓ 

اوذ وٍ ثٍ مػبدق آٍٔ لشآن، اص نقمبت ضًد، اوگبٌ امبم افشاد تحت حىًمت سَجش يبدل سا وسبوٓ مٓ د ومٓ

خبسد ضذٌ ي دس وًس لشاس داسوذ، َمچىبوىٍ وسبوٓ وٍ يالٔت آن َب سا حبوم ي امبم جبئش ثش يُذٌ داسد، 

وسبوٓ َستىذ وٍ اص وًس خبسد ضذٌ ي ثٍ نقمبت ياسد ضذٌ اوذ ي أه َب ضبٔستٍ يزاة ي آتص دس سيص لٕبمت 

  َستىذ

السالم اص ٔه وىتٍ مُم وٕض غبفل ومٓ مبوذ ي آن ومص يمًم مشدم دس حبومٕت حىًمت يذل  امبم غبدق يقٍٕ

ٔب جًس ا ت، دس أه مٕبن مشدم دي وًو ومص مٓ تًاوىذ داضتٍ ثبضىذ، وخست أه وٍ دس ثٕه خًدضبن جًس 

ٔىٓ اص مػبدٔك آن « ىذٔگش ثٍ وبحكخًسدن امًال ٔ»السالم ثٍ آٍٔ لشآن،  ثًسصوذ وٍ ثب ا تىبد امبم غبدق يقٍٕ

َب ت، ي ديم أه وٍ حىبم سا ٔبسْ وىىذ ٔب صمٕىٍ سا ثشاْ أجبد ي سضذ حىًمت َبْ جبئش ي وبيبدل فشاَم 
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 بصوذ، وٍ اص جمقٍ مػبدٔك آن، تمًٔت حبومبن جًس، لؿبيت خًا ته اص آوبن، ي اسجبو ديبيْ ثٍ آوبن 

الجتٍ أه امش مشثًـ ثٍ ضشأف صمبوٓ ي جبمًٍ اْ ثًدٌ وٍ امىبن .  ا ت وٍ لشآن وٕض آن سا مىى وشدٌ ا ت

اسجبو ديبيْ ثٍ چىذ مشجى يجًد داضتٍ ا ت، ي دس ضشأف امشيص جبمًٍ، قجًبً ياوىص َبْ دٔگشْ ثبٔذ 

مًىبْ دٔگشْ داضتٍ « ٔتحبومًا الٓ الكبغًت»مگش أه وٍ دس . وطبن داد تب ممػًد حذٔج ي آٍٔ ثشآيسدٌ ضًد

 .(408: 1367مٓ،حىٕ)ثبضذ

 :مىبثى

 لشآن وشٔم -

اثًالفشد اغفُبوٓ، يقٓ ثه حسٕه، ممبتل الكبلجٕٕه، تشجمٍ  ٕذ َبضم س ًلٓ محالتٓ،، تػحٕح يقٓ  -

 .اوجش غفبسْ، تُشان

 .يوبلّ المكجًيبت: اس كً، االخالق، ا حك ثه حىٕه، تحمٕك ي ضشح؛ يجذالشحمه ثذيْ، ؤًت -

 لمىًس : اوػبف، تشجمٍ يشفبن حبثتٓ، تُشانيذالت ثٍ مخبثٍ (  1383 )سالض جبن  -

: ، ي بئل الطًٍٕ، تشجمٍ يجذالشحٕم سثبوٓ ضٕشاصْ، تُشان(1367)الحش الًبمقٓ، محمذ ثه الحسه -

 داسالىتت اال المٍٕ 

 دفتش وطشفشَىگ ا المٓ: ، الحٕبِ، تُشان(1367)حىٕمٓ، محمذ سؾب -

   .، تُشان، اوتطبسات  مت« بصمبناوتهبس يذالت ي يذالت دس »، (1384)سؾبئٕبن، يقٓ  -

 داسالىتت اال المٍٕ: ، تُزٔت األحىبم، تُشان(1365)الكً ٓ، محمذ ثه الحسه -

داوطگبٌ : ، اختٕبس مًشفّ الشجبل، تىمٕح، حسه مػكفًْ، مطُذ(1368)الكً ٓ، محمذ ثه الحسه -

 مطُذ

 .1386ٓ ي اجتمبيٓ، پژيَطىذٌ مكبلًبت فشَىگ: ،  ٕب ت وجًْ، تُشان(1386)يقٕخبوٓ، يقٓ اوجش -

 .أىتشوت. يذالت، يذالت اجتمبيٓ ي يمقىشد التػبد(  1386 )مً ٓ  ، غىٓ وژاد -

 .داسالىتت اال المٍٕ: الىقٕىٓ، محمذ ثه ًٔمًة، الىبفٓ، تُشان -

 داسالىتت اال المٍٕ: ، ثحبساالوًاس، تُشان(1362)المجقسٓ، محمذ ثبلش -

 .لم ، غذسا،»مجمًيٍ آحبس«، (1377)مكُشْ، مشتؿٓ  -

 .وطش وٓ : التػبد ي يذالت اجتمبيٓ، تُشان(.  1386 )وٕقٓ ي دٔگشان  -

مً سٍ آمًصضٓ پژيَطٓ امبم ، لم، ثشس ٓ وهشٍٔ َبْ يذالت ي ومذ، (1388)يايهٓ،اجمذ -

 ( سٌ)خمٕىٓ

 وتبثفشيضٓ ا المٓ: ، مستذسن الً بئل، تُشان(1340)الىًسْ، الحسٕه -
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