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 چكيده  

در  گذار نقش بسيار بارزي در تحقق اهداف اقتصادي دارد.عنوان يك نهاد سياستدولت به
گيرد .اما ها مبناي حركت قرار ميمتعددي توسط دولتهاي يافتگذاري رههنگام سياست

يافت مبتني بر عدالت را درحركت خود مدنظر قرار دهد. عدم دولت اسالمي الزم است ره
كند.ولي لحاظ عنصر عدالت دولت را در دستيابي به اهداف واالي حكومت دچار مشكل مي

بر  عدالت چگونه است. سؤال اساسي آن است كه وظايف دولت اسالمي در قبال مسئله
ها دولتالبالغه نشان مي دهد روايات و نهج شده در حيطه آيات،هاي انجاماساس بررسي

 عادالنة و دستيابي اجتماعي و توازن تكامل ، زمينةخويش دارند، درقلمرو و اختيارات وظيفه
وسيعي براي اجراي سازند. دولت اسالمي اختيارات  را فراهم و حقوقش حق به هر كس

عدالت اقتصادي دارد. تنها اعتقاد راسخ بر اجراي عدالت اقتصادي الزم است تا دولت با 
رعايت وفق شود. استفاده از ابزارهاي وسيعي كه در اختيار دارد در اجراي عدالت اقتصادي م

  .ستا هاساز عدالت بين آنحقوق متقابل بين حاكميت و مردم، زمينه
  

  واژگان كليدي

   البالغه، ظلم، حكومت، نهجگذاريعدالت، دولت، سياست 
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  طرح مسئله
ها، رعايت حقوق، رفع در گفتار امامان عدالت در معانيِ وضع بايسته، رعايت شايستگي

ها به مفهوم واژه برده شده است؛ امّا در همه اين كاررفتهبهگونه مساوي مندي بهتبعيض و بهره
حق و در حقيقت رعايت حق و حقوق افراد براساس موازين الهي اسالم نظر دارند. هنگامي كه 

، حق ميان آنان بزرگ مقدار شود ادا نمايدمردم حق حاكم را ادا كنند و نيز حاكم حق مردم را 
 شود.اجرا ميكه شايسته است، هاي عدالت آشكار و سنت چنانهاي دين پديدار و نشانهو راه

گذاري شده است و كسي كه در نگرش اسالمي، جهان هستي بر پايه عدل و حق پايه
جوشد، بايد در رفتارش عادل باشد و با آفرينش كوشد و براي رستگاري ميبراي دين مي

توجهي هماهنگ، وگرنه او جسمي است غريب و ناآشنا در جهان كه در وادي فراموشي و بي
اهد شد. اين قانون، بر يك فرد و هر امت نوعي، حاكم است. شايد پيچيده گرفتار خو

آمده » الرحمن«اي است كه در سوره كند، آيهاي كه بر اين ارتباط تأكيد ميترين آيهروشن
َماَء َرفََعهَا َوَوَضَع الِْمَزياَن «است:  وا الِْمَزيانَ اِبلِْقْس َوأَِقميُوا الَْوْزَن . أَالَّ تَْطَغْوا ِيف الِْمَزياِن  .َوالسَّ ِرسُ -7:(الرحمن ».طِ َوَال ُختْ

9(  
گونه نيست است و اين هاانساناي براي دادن فرصت و رسيدن به كمال به عدالت، وسيله

در آن مرحله  هاانسانكه عدالت، خود هدف باشد تا با رسيدن به نخستين مرحله آن، تالش 
كند و عدالت را از يك نوع حس فردي آغاز مي . نتيجه اين نوع نگاه، اين است كهشودتوقف 

سپس آن را به تالش فردي از يك سو  و يك حركت جمعي مردمي از سوي ديگر رشد 
دهد، و آن گاه عدالت را در جامعه انساني، با گرايش عمومي و تمايل نوع بشر به آن، مي

شود، عدالت گونه كه حس فردي به تالش و كوشش تبديل ميدهد. همانرشدي مضاعف مي
هاي باالتر از يك سازي براي زندگي سالم، به ايجاد فرصتترين درجه آن، يعني زمينههم از كم

 شود.سازي تبديل ميزمينه

روي را مراعات كند. قرآن با اشاره به بايست اصل اعتدال و ميانهيك جامعه نمونه مي
تا مسئله را از علم و نظريه محض به حوزه عينيت و مسائل ملموس  كوشدميمصاديق عدالت 

آن مرزهاي عدالت  كارگيريبهفرمايد كه در با اشاره به سرمايه يتيم مي روازاينجامعه بياورد 
لت شود و قسط مالك عمل مراعات شود و يا در موزون و مكيال (وزن و پيمانه) مراعات عدا

َْل َوالِْمَزياَن اِبلِْقْسطِ َال َوَال تَْقَربُو « قرار گيرد: ُه َوأَْوفُوا اْلَك َِّيت ِيهَ أَْحَسُن َحىتَّ یَْبلَُغ أَُشدَّ الَّ اِبل
ِٕ
ِِمي ا الَّ ا َماَل الَْی

ِٕ
ُف نَْفًسا ا َُلكِّ  

ِ أَْوفُوا َذِلُمكْ َوصَّ  َّ ِْدلُوا َولَْو َاكَن َذا ُقْرَىب َوِبَعهِْد ا َذا ُقلُْمتْ فَا
ِٕ
َُّمكْ تََذكَُّرونَ ُوْسَعهَا َوا   ) 152 :(االنعام »اُمكْ ِبِه لََعل

مربوط به اقتصاد، از اصول اساسي اقتصاد اسالمي بر پايه  مسائلبنابراين اعتدال در همه 
بايست زيان و خسراني كمي در ترازو باشد تا به اين آيد و نميهاي قرآني به شمار ميآموزه
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وا «طريق اعتدال مراعات نشود و در حق ديگري ظلمي صورت پذيرد.  ِرسُ َوأَِقميُوا الَْوْزَن اِبلِْقْسطِ َوَال ُختْ
  ) 9 :(الرحمن »الِْمَزيانَ 

اقتصاد، بايد شرايطي پديد آيد كه حقوق مادي افراد  يحوزهبراي تحقق عدالت در 
كار و توليد و تأمين  هايزمينهگيرد و در اختيارشان قرار  ايمنطقيجامعه، به روش مناسب و 

و نبايد تنها در اختيار قدرتمندان  هاثروتو  اوليه براي همگان فراهم باشد هاينيازمندي
ي الُْقْرَىب َوالَْیَتاَمى وَ « :باشد دارانسرمايه ِ ِ ُسوِل َو ِ َوِللرَّ َّ ِ ِمْن أَْهِل الُْقَرى فَِل ِ ََىل َرُسو  ُ َّ ِل َما أَفَاَء ا ِ ِْن السَّ الَْمَساِكِني َوا

َْهتُو  ُذوُه َوَما َهنَاُمكْ َعْنُه فَا ُ ُسوُل فَ ُمكُ الرَّ َ ٓ ُْمكْ َوَما ا ً بَْنيَ ااْلَْٔغِنَیاِء ِم َ َُكوَن ُدو َ َشِدیُد الِْعَقاِب َيكْ َال  َّ نَّ ا ِٕ
َ ا َّ َُّقوا ا  »ا َوات

  ) 7:حشرال(
رند در اموال ديگران، تصرف و به حقوق اقتصادي آنها و هيچ يك از افراد جامعه، حق ندا

ِم ِلَتأُْلكُوا فَرِیقًا ِمْن أَْمَوالِ « :تجاوز كنند َىل الُْحاكَّ
ِٕ
َُمكْ اِبلَْباِطِل َوتُْدلُوا ِهبَا ا ْ َ ْمثِ َوأَنُْمتْ تَْعلَُمونَ َوَال تَأُْلكُوا أَْمَوالَُمكْ ب ِٕ

 » النَّاِس اِبْال
  )188:(البقره

عدالت اقتصادي، به معناي توزيع صحيح درآمدها و جلوگيري از تضييع منافع و حقوق 
طبقاتي و اختالف فاحش درآمدها به  يفاصلهمحرومان) است تا  ويژهبهافراد ( يهمهمشروع 

 سازييكسانعلي براي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، ابتدا به وجود نيايد، همچنان كه امام
فاه عمومي پرداخت و كوشيد تا محروميت برخي قشرهاي اجتماعي را كه شرايط رشد و ر

و  المالبيتبود، برطرف سازد. حفاظت از اموال  درگذشته المالبيتي ناشي از توزيع ناعادالنه
  عدالت اقتصادي بود. يزمينهحضرت در  هايبرنامهجلوگيري از اتالف اين اموال، از ديگر 

اگر  يو حت است عدالت و ملموس محسوس ، مالكامعهو كمبود در ج كاستي عدم
 آشكار شدن . برايندارد يسازگار شود، با عدالت يافت در جامعه غيرمسلمان نيازمندي
 الناس ان«فرمايد: صادِق مي نمايد. امامسودمند مي دو حديث به ، توجهموضوع اين اهميت

 يازمندينو نياز خواهند شد اجرا شود، بي نمردما ميان عدالت اههرگ؛ »بينهم اذا عدل يستغنون
  )123، ص11ج ،1408 (محدث نوري،. »نخواهد ماند باقي جامعه در

 اجرا شده مردم ميان اگر عدالت؛ »الستغنوا الناس في لو عدل« فرمايد:مي زين (ع)كاظم امام
در اين مقاله ضمن  ).130، ص 4، ج1373 طوسي،( بودنمانده  نياز بودند و فقيريبي بود، همه

مروري بر ديدگاه مكاتب اقتصادي در زمينه عدالت و تبيين مفهوم عدالت در مكتب اسالم به 
.پايان بخش مقاله نتيجه اجراي عدالت در نظام شودميرابطه دولت و عدالت در اسالم پرداخته 

  .باشدمياقتصاد اسالمي 
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  تحقيقپيشينه 
م در داخل كشور و هم ص موضوع رابطه دولت و عدالت در اقتصاد اسالمي هدر خصو 

 بنديطبقه ،لعات در زمينه مفهوم شناسي عدالتعمده مطا اري مشاهده نشد.در خارج كشور ك
بعضي از  مختلف بوده است. هايانديشهمختلف و در  هاينظامجايگاه عدالت در  عدالت،

در مطالعه خود تحت  )1382( علي خاني گيرد.قرار ميمطالعات انجام گرفته مورد بررسي 
به اين نتيجه رسيده كه اسالم براي اقليت  »عدالت قرآني در انديشه نصر حامد ابوزيد«عنوان 

 ،دو اصلعدالت اقتصادي موضوع ربا و زكات است و پايبندي به اين  است. قائلديني احترام 
) در مطالعه خود 1391( نجفي خواهد داشت.رفاه اقتصادي و عدالت اقتصادي را به دنبال 

به اين نتيجه رسيده است كه مفهوم  »عنوان مفهوم شناسي واژه عدالت در فقه اماميه«تحت 
است كه موجب ترك  ايملكهعدالت از قبيل ملكه است و مفهوم عدالت از منظر  فقه اماميه 

   تي ندارد.و  قيودي همانند مروت و ترك صغائر در آن دخال شودميكبائر 
به اين نتيجه رسيده  "نظريه جامع عدالت") در مطالعه خود تحت عنوان 1389( جهانيان

و به معناي استقامت جامعه يا نظام ديني در طريق اجتماعي است  ايواژهاست كه عدالت، 
اما خير و سعادت بشر فقط با  خير و سعادت بر حق  و الزام مقدم است. .باشدميشرع 

دگاه اسالم با جامعه عادل و متعدل از دي .آيدمي به دستناشي از شرع  هايالزامعبوديت و 
  .شودميعقالنيت و مصلحت شناخته  برادري،برابري،  ،قانون الهي ،حقوق طبيعي و فطري

عدالت از ديدگاه انديشمندان اسالمي و ") در مطالعه خود تحت عنوان 1385( رستمي
ر انديشمندان اسالمي گيتي بر اساس  اعتدال است و هر چيز بيان داشته است كه در نظ "غربي

در مطالعه  )1381لشگري( .داردميحق واقعي خود را دريافت  دارددر جايگاه واقعي خود قرار 
كه در آن منابع  ايجامعهمعتقد است در اسالم  "هعدالت و جامع ،قح" خود تحت عنوان

و قدرت موجبات سلطه آنان بر و با  دستيابي به اعتبار  اصلي ثروت در اختيار اقليتي قرار گيرد
و از همين رو است كه بخش نامطلوب و نا متوازن است   ايجامعه ديگر اقشار فراهم شود،

  گيرد.امام عادل قرار مي اريدر اختمهمي از منابع اصلي ثروت 
دالت در ايده  ع استخراج اصول حاكم بر"در مطالعه خود تحت عنوان ) 1383سبحاني(

رسيده است كه امام خميني در اغلب موارد مفهوم عدالت را  جهينت نيابه  "آرائ امام خميني
 هايفرصتايشان عدالت را به ايجاد  در كنار مسئله رفع فقر و محروميت مطرح كرده است.

 )1393قنبري ( نيازهاي اساسي همه افراد و طبقات جامعه معنا نموده است. تأمينبرابر جهت 
به اين نتيجه رسيده  "البالغهمقام عرفاني در نهج مثابهبهعدالت "مطالعه خود تحت عنوان  در

يك مقام  مثابهبهعرفاني  نگريجهانالبالغه به معناي انصاف و در است كه عدالت در نهج
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او در  وسيلهبهاست. عدالت بايد در وهله اول در نفس سالك و سپس  كاررفتهبهعرفاني است 
كه رابطه دولت و  رسيمميجامعه نيز تحقق يابد. از مجموع مطالعات انجام گرفته به اين نتيجه 

اين مقاله در پرداختن به  نوآوري .قرار نگرفته است موردتوجهاز مطالعات  يكهيچعدالت در 
  .وظيفه دولت  در ارتباط با مقوله عدالت است

 كريم عدالت در قرآنمفهوم . 1

 هاانسانريشه در فطرت  يو اجتماعانساني  و ملكهصفت  مثابهبهاز منظر قرآن، عدل 
تنفر ، خواهيعدالتدارد. بدين معنا كه در نهاد آدمي و در اساس خلقت او گرايش به عدالت و 

و اين حقيقتي است كه انسان آن را در ذات  عدالتي و تبعيض وجود دارداز ظلم و ستم، بي
كه سرگرم شدن به اسباب ظاهري و امور  هرچندكند. طرتش را بدان حكم ميخود يافته و ف

دنيوي او را غافل ساخته باشد. لذا قرآن انسان را به چيزي بيرون از وجود انساني خود و عقل 
: دارد وجود او، عدلي است كه ريشه در خواندفراميو اگر به عدل  خوانديفرانمو فطرت او 

َ یَأْمُ « َّ نَّ ا ِٕ
ى َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمْنَكِر َوالَْبْغِي یَِعُظُمكْ لَعَ ا َْهنَ یَتاِء ِذي الُْقْرَىب َو

ِٕ
ْحَساِن َوا

ِٕ
َُّمكْ تََذكَُّرونَ ُر اِبلَْعْدِل َواْال  )90: (النحل »ل

  .دهدهمانا خداوند فرمان به عدل و احسان مي
كه ما آشنايي ؛ »فجورها و تقويهافالهمها « :و نيز در ادامه مطلب در جايي ديگر آمده است

مواردي  ازجملهنابراين عدالت . بها را به طور فطري در انسان قرار داديمها و بديبا خوبي
در وجود آدمي قرار دارد بلكه انسان آن را فطرتاً دوست دارد و دليل آن، اين  تنهانهاست كه 

كنند آن را عادالنه و سعي ميزنند است كه حتي ستمگران براي ظلم خود دست به توجيه مي
 و اعتدالسوره مباركه انفطار كه در آن سخن از تحقق عدل  8و  7جلوه دهند. ونيز در آيات 

َ : «در وجود آدمي است آمده است َ اَك فََعَد لََقَك فََسوَّ َ ي  ِ َّ   ).8-7(انفطار: » ِيف أَّيِ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبكَ  .ا

پروردگاري كه تو را آفريده پس تو را در سواء و تسويه قرار داد و آنگاه اعتدال و عدالت 
كه خواست تركيبت داد. يعني تو را در آفرينش  يدرهرصورترا در وجود تو محقق ساخت و 

و خلقت اساساً و ذاتاً در سواء و اعتدال قرار داد. بنابراين چون عدالت ريشه در فطرت انساني 
عث ثبات و آرامش و درواقع تغيير ناپذير است و از آنجايي كه آدمي همواره به دنبال دارد با

  .باشد پس عدالت آرامش بخش استآرامش (عدم تغيير) مي

 البالغهعدالت در نهج. 2

نظر مفهوم واژه عدالت در سخنان و سيره معصومان با واژه حق گره خورده است. به
خيزند يا با مي شده كه امامان معصوم در دفاع از آن بررسد هرجا حقي از كسي ضايع مي

كنند، به نوعي به معناي واژه حق نظر دارند. در گفتار امامان صراحت از واژه عدالت استفاده مي
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مندي ها، رعايت حقوق، رفع تبعيض و بهرهعدالت در معانيِ وضع بايسته، رعايت شايستگي
ها به مفهوم واژه حق و درحقيقت ست؛ امّا در همه اينبرده شده ا كاررفتهبهگونه مساوي به

  رعايت حق و حقوق افراد براساس موازين الهي اسالم نظر دارند. 
َاّما بَْعُد، فَِانَّ الْواِىلَ ِاَذا «نويسد: اي به اسود بن قَطيبه حاكم حلوان ميدر نامه (ع)حضرت علي

َ َكثريًا ِمَن ا ِ ََعُه ذ َلََف َهواُه َم َْس ِىف الَْجْورِ  لَْعْدلِ اْخ َُّه لَ   ».ِعَوٌض ِمَن الَْعْدلِ  فَلَْیُكْن َاْمُر النّاِس ِعْنَدَك ِىف الَْحّقِ َسواًء، فَِان
دارد؛ هواها و تمايالت نفساني حاكم مختلف است. اين امر، او را بسيار از دادگري باز مي

تواند عوض و ه ستم نميپس بايد كار مردم در رعايت حق، نزد تو يكسان باشد؛ چراك
  .)344، ص 59نامه  ،1363سيد رضي، ( جايگزين عدل و رعايت حق باشد

كند؛ ولي رعايت آميز را مخالف عدالت معرفي ميحضرت در اين گفتار، رفتار تبعيض
ُعوهُ قَْد َعَرفُوا الَْعْدَل َو َرَاْوُه، «فرمايد: نيز مي 70داند. در نامه حقوق مساوي افراد را عدل مي َو   َو َمسِ

َِلُموا َانَّ النّاَس ِعْنَد ِىف الَْحّقِ ُاْسَوٌة، فَهََربُوا ِاَىل  ََرةِ  َوَعْوُه، َو  قاً  اْالَ◌ ُْعدًا لَهُْم َو ُحسْ  ».فَ

عدالت را شناختند، ديدند و شنيدند، به خاطر سپردند و دانستند كه مردم براساس معيار 
ر از رحمت خدا. دوها خود را به نوايي برسانند. ند تا تنعدالت، در حق يكسانند؛ امّا گريخت

  ).355و  354، صص70، نامه1363 سيد رضي،(
امام علي(ع) در خطبه ديگري حق مردم را دربرابر حاكم و حق حاكم را دربرابر مردم 

  شود:كه با رعايت اين حقوق دو جانبه عدالت نمايان مي داردميكند و اظهار اعالم مي
ه مردم حق حاكم را ادا كنند و نيز حاكم حق مردم را بجاي آرد، حق ميان آنان هنگامي ك«

كه شايسته هاي عدالت آشكار و سنت چنانهاي دين پديدار و نشانهشود و راه بزرگ مقدار
شود ... و اگر مردم بر حاكم چيره شوند يا حاكم بر مردم ستم كند، اختالف است، اجرا مي

، 216خطبه ،1363، سيد رضي( شودهاي ستم آشكار مينشانه گردد وكلمه پديدار مي
  .)249و 248صص

محور عدالت و ظلم در روابط مردم و حكومت در اين گفتار، رعايت و عدم رعايت 
حقوق دو طرف شمرده شده است؛ به عبارت ديگر مراعات حقوق، مساوي با عدالت است و 

مطالبي كه از امام علي(ع) نقل شده است، در نمونه  شود.عدم رعايت حقوق، ستم شمرده مي
  سخنان معصومان ديگر نيز وجود دارد. در روايتي از امام باقر آمده است:

تقسيم كرده و  آن راكه همانا خداوند متعال هيچ بخشي از اموال را وانگذاشت، مگر آن«
ان و حق حق هر صاحب حقي را عطا كرده است؛ حق خاص افراد، حق عموم، فقيران، مسكين

فرمود: اگر عدالت ميان مردم برقرار شود،  آنگاههاي مردم را داده است؛ هر گروهي از گروه
  )224، ص3ج، 1363 (حكيمي،» شوندنياز ميمردم بي
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آيد كه اگر عدالت بين مردم برقرار شود، مردم چه از ظاهر اين روايت برميخاطر آنبه
آغاز روايت آمده كه مقصود از عدالت آن است كه هر چه در شوند و نيز به سبب آننياز ميبي

لذا عدالت اقتصادي  به معناي مراعات حقوق اقتصادي در  صاحب حقي به حق خود برسد.
حوزه رفتارها و روابط اقتصادي تفسير شد و جامعه هنگامي به هدف عدالت اقتصادي دست 

  مدهاي جامعه دست يابند.يابد كه هر يك از افراد جامعه به حق خود از ثروث و درآمي

  عدالت از ديدگاه  انديشمندان مسلمان. 3
كه براي  دانندميعنوان يكي از مهمترين مباني انديشمندان شيعي نيز مسئله عدالت را به

مند نمودن زواياي آن بسيار ضروري پياده كردن اسالم ناب در بستر اجتماعي، تبيين و قاعده
  نمايد.مي

از . )258ص ،1361 خصيصه ماهوىِ نظم بر كائنات است (فارابى، ،از نظر فارابي عدالت
خويش  يعنى قرار دادن هر چيز در جاى» وضع لك شئ ىف موضعه«نظر سيد رضي عدالت به معناى 

  )1290ص، 1363است (سيد رضي، » العدل یضع األمور مواضعها(
يعنى حق را به » حقّهحق اعطأ ّلك ذى« از نظر خواجه نظام الملك طوسي عدالت به معناى

ها و نفى تبعيض و عدم ترادف با برابرى استحقاق و رعايت دار رساندن و ايفاى اهليّتحق
روى و رعايت ملكات متوسطه است(طوسى، گرايى، ميانهاعتدال مطلق، است عدالت به معناى

وجه عمومى، به بهترين  از نظر ابن خلدون عدالت به معناى تأمين مصلحت ).92ص ،1369
 ).543-537خلدون، صص تأمين عمران و امنّيت است. (ابن ترين مبناىممكن و اصلى

عقد و قرارداد اجتماعى افراد، جهت تقسيم كار در  از نظر ابن سينا عدالت به معناى 
از ديد فقها، به  عدالت). 61ص ،4ج ،1362مبتنى بر شريعت است. (ابن سينا،  حيات مدنى

گردد واجبات مى انجام محرمات و ى است كه باعث مالزمت تقوا در تركامعناى ملكه راسخه
 .)139ص ،1413 العاملى، (عيسى

در اسالم، به جاى آن كه انتزاعى  بر اين باور است كه تفسير عدالت شهيد محمدباقر صدر
 انضمامى و متعيّن و واقعيتى زنده و عجين با اسالم است. و باز باشد،

 گذاري دولتيسياستدولت عادل و . 4

خواه و مجري عدالت اجتماعي باشند كه در مرحله نخست، خود توانند عدالتكساني مي
تواند معطي ء نميعادل باشند؛ چراكه بر پاداشتن عدل از غير عادل محال است كه فاقد شي

خواهد ايمان را تعريف كند، چهار اصل صبر، يقين، مي امي كه امام علي(ع)ء باشد. هنگشي
البالغه شماره شمرد و در شرح عدل طي كلمات قصار نهجهاي آن بر ميعدل و جهاد را از پايه
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دار، حكم نيكو و عدل چهار شاخه دارد؛ درك و فهم عميق، علم و دانش ريشه«فرمايد: مي 31
  حلم پايدار. 

ژرفاي علم را دريافته و هر كه به ژرفاي علم رسيد از كه فهم عميق داشت، آنپس هر 
برگرفته و هر كه بردبار بود، در كار خود دچار لغزش نشود و در ميان مردم به  احكام شريعت

َلَْیهِ «آبرومندي زيست نمايد.  ِئَل  اِمئَ  َو ُس َىل َاْربَع َد الُم َعِن اْالِ◌مياِن فَقال: اْالمياُن  ْربِ  السَّ َوالَْیقِني َو الَْعْدِل  ََىل الصَّ
تاَق ِاَىل الَْجنَّ  َوالِْجهادِ  قُِّب. فََمِن اْش َ ْهِد َوالرتَّ َفِق َو الزُّ ْوِق َو الشَّ ََىل الشَّ َىل َاْربَعِ ُشَعب:  ْربُ ِمْهنا  هَواِت. َو  ِة َسال َعنِ َوالصَّ الشَّ

ماِت. َو َمنْ  َنََب الُْمَحرَّ ْرياِت زَ  َمْن َاْشَفَق ِمَن النّاِر اْج َ َهتاَن اِبلُْمصیباِت. َو َمِن اْرتََقَب الَْمْوَت ساَرَع ِاَىل الْ نَْیا اْس ُّ   .»ِهَد ِىف ا
در نظام سياسي عنوان اصلي اساسي اجراي عدالت و رويارويي با ستم و ستمگران، به

 در اجراي حق و عدل، پس از رسول خدا دقيق و به دور از امام  علي(ع)اسالم، مطرح است. 
انگاري و مسامحه عمل كرد. برخورد آن بزرگوار با نزديكان و يارانش، نمونه و گواه سهل

ها يي بود كه قيام داد، ستمها و بيدادگريرا رنج مي روشني بر اين مدعاست. آنچه امام علي(ع)
» شقشقيه«نمود؛ از اين روي، در بخشي از خطبه كني آن ضروري ميبراي ريشهو حركت 

البالغه) با اشاره به سرنوشت اندوهبار خالفت پس از پيامبر اسالم(ص)، براي نهج 3(خطبه 
انجام مسؤوليت الهي خود؛ يعني اجراي عدالت درعرصه سياست، حضوري قوي و پرتكاپو 

دهد آنچه از زمينها و گيرد و پس از آن دستور ميكند و زمام خالفت را به دست ميپيدا مي
بوده  و از سوي خليفه پيشين (عثمان) به خويشاوندانش واگذار شده، به اموال، از آن مسلمانان 

َ ِبِه اْالِ◌ماُء لََرَدْدتُهُ «المال برگردانده شود. بيت ِ ِّساُء، َو ُم َج ِبِه ال ُُزّوِ ِ لَْو َوَجْدتُُه قَْد  ّ فَِانَّ ِىف الَْعْدِل َسَعًة، َو  .َو ا
َلَْیِه الَْعْدُل فَالْجَ  َلَْیِه َاْضَیُق َمْن ضاَق    .)15خطبه  ،1363(سيد رضي، » ْوُر 

در نظام سياسى اسالم، برقراري عدالت، فلسفه حكومت است. خداى سبحان، در قرآن 
دهد كه اساس حكومت شما، عدالت باشد. البته، كسانى كه كريم، به حاكمان جامعه فرمان مى

ت ٕاىل «: ت كنندتوانند بر محور عدالت حكوملياقت و شايستگى دارند، مى َّ یأمرمك ٔان تؤدو األما ٕانَّ ا
  . »ٔاهلها و ٕاذا حمكمت بني الناس ٔان حتمكوا ابلعدل

،مَ « اِرضِ ََّسَمَة، لَْوال ُحُضوُر الْ ََرَا ال ى فَلََق الَْحبََّة، َو َّ ََىل  ا َو ا  ُ ّ َذ ا َ ، َو ما َا ِة ِبُوُجوِد النّاِرصِ َّ اُم الُْح  الُْعلَامِء َانْ َو ق
ِة  َىل ِكظَّ وا  َىلظاِلم َو الَسَغِب َمْظلُوم، الَ الیُقارُّ لَها  ْ ُْت َح ُْت آخِ  لَْق ِلها، َو الَ اِرِهبا، َو لََسَق َِاكِْس َاوَّ ُمتْ ُدنْیاُمكْ هِذِه َاْزَهَد َرها  ْ لَْف

َْزن     )3خطبه  ،1351 البالغه،نهج( »ِعْندى ِمْن َعْفَطِة 
باشيد! به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد سوگند! اگر نه اين بود كه  آگاه

ام برخاستند، و از اين جهت كه حجت تمام جمعيّت بسيارى گرداگردم را گرفتند و به يارى
شده است، و اگر نبود عهد و مسؤوليّتى كه خداوند از علما و دانشمندان گرفته كه در برابر 

ران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را رها خوارگى ستمگشكم
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گاه خوب كردم، آنرا با جام آغازش سيراب مىپوشيدم و آخر آنكردم و از آن چشم مىمى
  تر از آب بينى گوسفندى است. ارزشفهميديد كه دنياى شما در نظر من بىمى

اصالتى ندارد، بلكه  در اين مكتب، حكومت كردن، به خودى خود، هيچ ارزش و
و زمينه و فرصتى است براى اجراى عدالت، و چون شرايط براى گسترش تنهامقدمه
برعهده گرفت. حضرت، در » تكليف«عنوان يك را بهبراى امام فراهم شده، آنعدالت
بر گاهسازد وآنديگرى، شعار جاهالنه خوارج را مطرح كرده و سوء فهم آنان را برمال مىخطبه
رت حكومت در جامعه تأكيد كرده تا در پرتو آن، اهداف متعددى تأمين شود،ازآن جمله ضرو
ُْسَرتاَح ِمْن فاِجر«فرمايند؛ مي ، َو  َرٌّ َْسَرتَحي  ، َحّىت  عیِف ِمَن الَْقِوّىِ ُذ ِبِه ِللضَّ َ حقِّ ضعيف از قوى ستانده ؛ »َو یُْؤ

 ،1351البالغه، نهج( »اذيّت ديگران رانيابندشود تا نيكان آسايش يابند و بَدان، فرصت آزار و 
 )40خطبه

است و اَحكام، در حقيقت، شأنى از شؤون حكومت است،  حكومت به تمام شؤون آن
راى اجرا و گسترش عدالت بلكه اَحكام، بالعرض، مطلوب بوده و امورى آلى و ابزارى ب

شمندان با استفاده از متون ). نكته نغزى كه دان457، ص2تاب البيع، ج، ك1354 ،خمينىاست(
اند، اين است كه تأمين عدالت، در حدِّ اَعالى آن، از سوى حكومت، بر آن تأكيد كرده دينى

   متوقِّف بر عدالت درونى حاكمان جامعه است.
جهان  در نخست، بايد: مرحلهعدالت، در نظام هستى، در سه موطن و مرحله تحقّق مى

بشرى است. تحقّق  آدمى است و مرحله سوم در اجتماع هستى است و مرحله دوم در وجود
عدالت در مرحله نخست، خارج از اراده و اختيار آدمى است، امّا تحقّق آن در دومرحله ديگر، 
به اراده و اختيار او نهاده شده است. اگر انسان، به عدالت اجتماعى عالقه دارد تا در پرتو آن، 

اى كه هاى برجستهانساناى جز حاكميّتند شوند، چارهمهمگان از نعمت كمال انسانى بهره
  .عدالت را در روح و روان خويش ايجاد كرده باشند، نيست

روشن است كه نظام ارزشي جامعه و تعريفي كه از عدالت در آن جامعه مورد قبول و 
اجراست، در تابع رفاه اجتماعي آن منعكس است. قضاوت در مورد وضعيتهايي كه طبق 

طور نسبي كـارآمد هايي كـه بـه همچنين وضعيت وباشند پارتو كارآمـد  تعريف
) همه در تابع رفاه اجتماعي نهفته است. بنابراين، نقش مكتب 112، ص1985هستنـد(فريدمن، 

و نظام ارزشي آن، و نيز تلقي مكتب از عدالت و نحوه تحقق آن در جامعه، همه در اين تابع 
 منعكس است.

تصاد اسالمي بر طبيعت عام، همه جانبه و منسجم تحليل اقتصادي تكيه در حالي كه اق
دارد، طراحان تحليل اقتصاد كالسيك غرب، عمداً ورود ارزشهاي اقتصاد دستوري را به تحليل 
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كنند. اين درست است كه انسان اقتصادي بر طبق يك سري از ارزشهايي كه اقتصادي منع مي
كند و ممكن است در شود نيز عمل ميمتها و... به او القاء مياصوالً به وسيله بازار، سود، قي

اي مواجه شويم كه خالي از ترجيحات هاي قابل مقايسهاقتصاد مدرن غرب نيز با حق انتخاب
هاي غير ديني اقتصادي، يك اخالقي نيستند، اما اين امر نسبت به جريان اصلي تجزيه و تحليل

  آيد. وضعيت تصادفي به حساب مي
ين حالت در اقتصاد اسالمي نيست؛ چرا كه ترجيحات اخالقي و نوع دوستانه در بطن ا

بلكه بايدها و اقتصاد اسالمي نهفته است و اقتصاد اسالمي تنها با آنچه هست سرو كار ندارد 
گيرد. در نتيجه در اقتصاد اسالمي فاصله چنداني ميان اقتصاد دستوري و بر مينبايدها را نيز در

دار سياست گذاري در فضاي اقتصادي گردد. بنابراين هر متولي كه عهدهشاهده نمياثباتي م
آنچه هست را در  تنهانهباشد بايستي آگاه به اين بعد از اقتصاد در جوامع اسالمي باشد تا مي

هاي خود در نظر داشته باشد، بلكه آنچه بايد باشد را نيز لحاظ كند و مطمئناً با گيريتصميم
ين جنبه روح حاكم بر قوانين اقتصادي اسالمي، زمينه ايجاد اعتدال بيشتر اقتصادي را رعايت ا

آورد. نگاه فرا دنيايي اسالم در راستاي برقراري عدالت اقتصادي و در جامعه فراهم مي
  گردد. اجتماعي آشكار مي

 اين نگرش، انسان موجودي دو بعدي است. بر همين اساس، نيازهاي مادي و معنوي در
اي از عوامل، تنها و تنها به نيازهاي مادي خود بر اساس پاره هاانسانرا با هم، دارد. شماري از 

ساز گونه نگرش و رفتار زمينهانديشند و به كلي از انديشيدن نيازهاي معنوي به دورند. اينمي
ن انسانهايي گردد. اين چنيبسياري از دشواريها، گرفتاريها و ناهنجاريهاي فردي و اجتماعي مي

كنند، همه چيز و همه كس را براي خود و انديشند و بر اين نسق حركت ميكه يك بعدي مي
ورزند. بر همين اساس، در خواهند و در اين راه از هيچ تالشي دريغ نميخود ميدر خدمت 

جاست كه آيند. اينهاي مادي اجتماع بر ميتر از تواناييآوردن هر چه بيشصدد فرا چنگ
نمايد و حس عدالتي و محروميتهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي رخ ميتبعيض و بي

  يابد. طلبي، عيش و نوش، رواج ميپرستي، راحتخودخواهي و خودپرستي، تجمل
توان حق مردم در درآمدهاي بخش دولتي دانست. البته منابع سيستم تأمين اجتماعي را مي

هاي گوناگون از آحاد جامعه مچون دريافت مالياتمالي دولت ممكن است از طرق مختلفي ه
  فرآهم آمده باشد. 

تأمين اجتماعي هم جنبه اخالقي دارد و هم از راه گرفتن ماليات صورت ميگيرد. يعني 
هماهنگ هستند. در اين حالت دولت اسالمي موظف  (قانوني) اصل اخالقي با اصل اجرايي
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ادي كه سطح زندگي آنها پايينتر از حد متعارف است به طور مستقيم زندگي مناسبي براي افر
  ).171، ص1379(دادگر،  جامعه مي باشد را تأمين نمايد

 و معنوي مادي رشد و تعالي ، شرايطخويش دارند، درقلمرو و اختيارات ها وظيفهدولت
و  حق به سهر ك عادالنة و دستيابي اجتماعي و توازن تكامل كنند و زمينة را فراهم مردم

وفا كنند،  خود در برابر زمامداران تعهدات دارند، به نيز وظيفه سازند. مردم را فراهم حقوقش
كند. افراد  تالش جامعه استواري پذير باشند و برايدهند، مسؤوليت را انجام جامعه كارهاي

و  بزرگ حركتي فردي هايتالش عةنيز دارد، مجمو بُعد اجتماعي فردي كارهاي بايد بدانند كه
سازد؛ مي و حقوق را حاكم شود و حقمي جامعه شدن بسامان آورد، سببپديد مي پيوسته
  فرمود:  (ع)علي امام كه چنان

 گردد و عدلآشكار مياجتماعي و تعادل عدالت هاييابد و نشانهمي و حقوق عزّت حق«
 بيرون عدالت از گسترة در جامعه ايو يا طبقه گسترد و فرد يا گروهمي فروغ اجتماع در پهنة

 خود را نسبت نيز حق بگزارد و دولت دولت به خود را نسبت حقرعيت  كه ماند. زمانينمي
 هايشود و نشانهاستوارمي دينشان هاييابد و پايه ها عزتآن در ميان ادا كند، حق مردم به

  »برپا گردد عدالت
هنگامي كه توزيع منابع ثروت، عادالنه نباشد و تعادل اقتصادي و عدل معيشتي به هم 

در چنين اجتماعي از  هاانسانخورد و روابط بخورد، انسجام و امنيت اجتماعي نيز به هم مي
شناسي و قانونگرايي، به روابط ظالم و مظلومي تبديل خواهد روابط برابري و برادري و حق

كه نيرومندشان  انددنياداران، سگاني زوزه كش گمان،بي«فرمودند:  شد، همان گونه كه امام علي
  ) 31نامه ،1351 ،سيد رضي». (گرددخورد و بزرگشان بر كوچكشان چيره ميناتوانشان را مي

 - 2قانونگذاري،  -1 :دولت اسالمي براي اجراي عدالت اقتصادي اسالمي سه ابزار
نظارتي را در اختيار دارد. دولت اسالمي با استفاده از ابزار قانونگذاري ميتواند  -3 اجرايي،

د. با قوانين را به نحوي تنظيم نمايد كه عدالت اقتصادي بين اقشار مختلف اجتماعي برقرار شو
استفاده از ابزار اجرايي مي تواند عدالت اقتصادي را مطابق با قوانين تصويب شده اجرا نمايد و 

  با استفاده از ابزار نظارتي ميتواند بر حسن اجراي عدالت اقتصادي نظارت نمايد.
در واقع دولت اسالمي اختيارات وسيعي براي اجراي عدالت اقتصادي دارد. تنها اعتقاد 

اجراي عدالت اقتصادي الزم است تا دولت با استفاده از ابزارهاي وسيعي كه در راسخ بر 
رعايت حقوق متقابل بين حاكميت و مردم، . اختيار دارد در اجراي عدالت اقتصادي موفق شود

بايد حقوق و ملت متقابالً مي ،بايد ملت راست. حاكميت ميا هاساز عدالت بين آنزمينه
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ابط اجتماعي عملي سازند تا عدالت اجتماعي شكل گيرد. امام حاكميت را در ساحت رو
  فرمايد:باره ميدر اين (ع)علي

ن و اعتدلت معاِلُم العدل« اجه ا هنم و قامت م هيا حقها، عز احلق ب  »فاذا ٔادت الرعیة ٕايل الوايل حقه وادي الوايل ا
  ).216ص ،1363(سيد رضي، 

حق والي را بگزارد و والي حق رعيت را به جاي آرد، حق ميان آنان  ،پس چون رعيت
تعليم و تربيت  هاي عدالت برجا قرار گيرد.هاي دين پديدار و نشانهبزرگ مقدار بشود، و راه

اجتماعي مبارزه با فقر و تأمين حداقل  -مردم، تامين امنيت ملي، زمينه سازي توسعه اقتصادي 
رود؛ پذير، بخشي از حقوق ملت در جامعة اسالمي به شمار ميمعيشت براي قشرهاي آسيب

هاي گوناگون حاكميت، مشاركت پذيري و تبعيت از سياستكه درآمدهاي مالياتي قانونچنان
هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي از حقوق حاكميت مردم در زمينه

  است.

  حقوق اقتصادي مردم بر دولت. 5

  حفظ محيط زيست. 5-1
استفاده از منابع طبيعي در جريان توليد كاال و خدمات به وسيلة بخش خصوصي، به 
رعايت حفظ محيط زيست مشروط است. حاكميت اسالمي مسؤوليت سالمت زيست محيطي 

عهده دارد؛ بنابراين صيانت محيط زيست و هاي آينده بهرا براي نسل و شرايط استمرار آن
ناپذير بر اساس قاعدة نفي ضرر و اضرار به حق عام ز منابع طبيعي تجديداستفادة بهينه ا

  پذيرد.صورت مي

  توليد كاالهاي عمومي .5-2
يكي عدم رقابت در مصرف و ديگري عدم امكان حذف  :اين نوع كاالها دو ويژگي دارد

ها. امنيت ملّي، خدمات قضايي، دفاع از حقوق ملّي، تعليم و تربيت اي از مصرف آنكردن عده
آيد. اين نوع كاالها و همگاني و خدماتي از اين قبيل، بخشي از وظايف حاكميت به شمار مي

كه شود؛ چنانر، مانع استفادة ديگران نميپذير نيستند؛ يعني استفادة يك نفخدمات رقابت
  ها را محدود به تعدادي محدود، و ديگران را حذف كرد.توان مصرف آننمي

  هاي توسعهتأمين زير ساخت .5-3
گيرد. تأسيس مراكز هاي آن شكل ميفرايند توسعه جامعه در ساية تامين زير ساخت

هاي مواصالتي و مخابرات، ي مناسب، راهعلمي، فرهنگي، تحقيقاتي براي تربيت نيروي انسان
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احداث صنايع سنگين كه از توان بخش خصوصي خارج است، بهداشت و درمان فراگير، تأمين 
گذاري و آيندة هاي سرمايهاجتماعي همگاني، گسترش منابع اطالع رساني براي فرصت

حصاري بستر هاي درآمدزا از وضعيت انها و خارج كردن اطالع از اين فرصتسوددهي آن
طلبد كه زير سازد. مسؤوليت حاكميت بر توسعه مياقتصادي توسعه را فراهم مي ـ اجتماعي
فرمايد: را تأمين كند. بر همين اساس، امام علي  در منشور حكومت خود مي هاي آنساخت

 ،53، نامه1363 جبايه خراجها و جهاد عدوّها، و استصالحِ اهلها و عماره بالدها (سيد رضي،
  ).189ص

جهاد با دشمنان،  صورتتوليد كاالهاي عمومي از قبيل ايجاد امنيت و خدمات دفاعي به  
» استصالح«همانند تربيت نيروي انساني مناسب به صورت  ساختهاي توسعهفراهم سازي زير

 موردتوجه» عمارة بالد«اندازي صنايع سنگين، مواصالت، مخابرات، بر اساس اصل مردم، راه
هاي كه تأمين درآمدهاي دولت جهت انجام وظايف و مسؤوليتفته است؛ چنانقرار گر

  شود.مي» خراج«آوري گوناگوني كه دارد، مشمول اصل جمع

  توازن درآمد جامعه .5-4
ديگر و احساس نكردن شك فاصلة چشمگير قشرهاي جامعه سبب دوري آنان از يكبي

ها را ها و كينهوردار است. اين فاصله، عقدهدردها و مشكالت مردم محروم به وسيلة طبقة برخ
برد. از اين گذشته، تمركز ثروت منشأ بروز مفاسد افزايد و وحدت جامعه را از بين ميمي

اي اي انباشته شود، در مقابل، عدهاخالقي و مشكالت اجتماعي است. اگر ثروت در دست عده
دزدي،  جامعه از طرفي زمينة ديگر به محروميت دچار خواهند شد و فاصله ميان اقشار

بيني و غفلت از خود را براي طبقة خواري، خودفروشي و طمع، فخرفروشي و خود بزرگرشوه
  آورد. ثروتمند فراهم مي

ي الْقُ «فرمايد: بر همين اساس، قرآن مي ِ ِ ُسوِل َو ِ َوِللرَّ َّ ِ ِمْن أَْهِل الُْقَرى فَِل ِ ََىل َرُسو  ُ َّ ْرَىب َما أَفَاَء ا
ُمكُ الرَّ  َ ٓ ُْمكْ َوَما ا ً بَْنيَ ااْلَْٔغِنَیاِء ِم َ َُكوَن ُدو ِل َيكْ َال  ِ ِْن السَّ نَّ َوالَْیَتاَمى َوالَْمَساِكِني َوا ِٕ

َ ا َّ َُّقوا ا َْهتُوا َوات ُذوُه َوَما َهنَاُمكْ َعْنُه فَا ُ ُسوُل فَ
َ َشِدیُد الِْعَقاِب  َّ   )7(الحشر:   »ا

البتّه بايد توجه داشت كه توازن درآمد از نظر اسالم، مشابه اقتصاد سوسياليزم نيست كه 
همة افراد جامعه را به كارگران و كارمندان دولت تبديل ، و آزادي اقتصادي را از آنان سلب 

گونه تعديل كند و در نتيجه، عموم افراد جامعه را به طبقة فقير و كارگر مبدّل سازد. اثر اين
كند تر است؛ زيرا انگيزة فعاليت را از آنان سلب مياز نظام طبقاتي سنگين هاانسانروت براي ث

دهد؛ بنابراين، انجام وظيفة دولت به صورت و به جاي توسعة رفاه و غنا، فقر را تعميم مي
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دف سياسي بدين معنا هاي اقتصادي به سوي اين هگيري سياستعدالت اجتماعي و جهت
  فقر را در جامعه عادالنه تقسيم كند.  ،تنيست كه دول

توان عدالت را در جهت توسعه و رشد ناپاپدار و غير متوازن قرباني كرد طور كلّي نه ميبه
توان توسعه و رشد را به صورت تأمين عدالت و توزيع منصفانه فقر عمومي، ناديده و نه مي

 - اقتصادي عدالت اجتماعي هاي كند سياستانگاشت؛ بلكه اعتدال و توازن ايجاب مي
بايد بر آن توجه داشت، جا مياي  كه در ايناقتصادي را هماهنگ با توسعة پايدار بجويد. نكته

، حاكميت اسالمي هم بر ملّت حقوقي داردميكه ملّت حقوقي بر حاكميت اسالاين است: چنان
هاي مالي يرش سياستگيرد. پرداخت ماليات، پذها عدالت شكل نميدارد كه بدون اجراي آن

اقتصادي حاكميت، مشاركت و همكاري با حاكميت در حوزة سياست، اقتصاد، فرهنگ و...  -
بايد به طور گسترده بخشي از حقوق حاكميت بر ملت است كه در جاي مناسب خود مي

بررسي شود؛ بنابراين از نظر اسالم، تطبيق و اجراي حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و 
  دنبال دارد.بخش عمومي و خصوصي) عدالت اقتصادي را بهملت (

  نتايج اجراي عدالت درنظام اقتصاد اسالمي. 6
فرمايد كه اجراي عدالت در خداوند با اشاره به نقش عدالت در نظام هستي و تشريع مي

تشريع و تكوين خود بهترين نشانه براي آن است كه توحيد و يگانگي بر هستي حكم فرماست 
   :باشدميت قسط و عدل بر نظام عالم بهترين دليل بر توحيد ميو حاك
الَّ ُهَو وَ «

ِٕ
َ ا َ
ِٕ
َُّه َال ا ُ أَن َّ الَّ ُهَو الَْعِزُز الَْحِكميُ  َشهَِد ا

ِٕ
َ ا َ
ِٕ
  )18 (آل عمران: »الَْمَالئَِكُة َوأُولُو الِْعْملِ قَائًِما اِبلِْقْسطِ َال ا

بايست آنان نيز در توحيد خويش را آشكار سازند ميبنابراين براي اين كه اهل توحيد، 
   اوري خويش را به توحيد نشان دهند:گونه خودباهل عدالت و قسط باشند و اين عمل،
ُه َوَال تَْنُقُصوا الْمِ « َْريُ  ٍ َ

ِٕ
َ َما لَُمكْ ِمْن ا َّ َ قَْوِم اْعُبُدوا ا اُمهْ ُشَعْیًبا قَاَل  َ ََن أَ َىل َمْد

ِٕ
َالَ َوا ّينِ  ْك

ِٕ
ْريٍ َوا ّينِ أََراُمكْ ِخبَ

ِٕ
َوالِْمَزياَن ا

ََذاَب یَْوٍم ُمِحیطٍ َلَْیُمكْ  اُف  َ ُه قَْد «و  )84:(هود» أَ َْريُ  ٍ َ
ِٕ
َ َما لَُمكْ ِمْن ا َّ َ قَْوِم اْعُبُدوا ا اُمهْ ُشَعْیًبا قَاَل  َ ََن أَ َىل َمْد

ِٕ
َوا

 َٔ ٌَة ِمْن َرُِّمكْ فَا ِّ َ ُْمكْ ب ا َذلِ َجاَء َ ِ ْصَال
ِٕ
َیاَءُمهْ َوَال تُْفِسُدوا ِيف ااْلَْٔرِض بَْعَد ا َْل َوالِْمَزياَن َوَال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْش ْن ْوفُوا اْلَك

ِٕ
ْريٌ لَُمكْ ا َ ُمكْ 

ِنيَ     .)85 :االعراف( »ُكْنُمتْ ُمْؤِم
و بهره اهل توحيد و باورهاي توحيدي، اهل عدالت هستند و از فوايد اين باور سود 

سوره مائده داوري براساس عدالت و داد را موجب جلب محبت  42برند. خداوند در آيه مي
   :شماردخداوند مي

ْن تُْعِرْض َعْهنُ «
ِٕ
َْهنُْم أَْو أَْعِرْض َعْهنُْم َوا َ ْن َجاُءوَك فَاْحُمكْ ب ِٕ

ْحِت فَا لُوَن ِللسُّ وَك شَ َمسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب أَاكَّ ْن ْم فَلَْن یَُرضُّ
ِٕ
ْئًا َوا

بُّ الُْمْقِسِطنيَ  َ ُحيِ َّ نَّ ا ِٕ
َْهنُْم اِبلِْقْسطِ ا َ   )42(مائده: » َحَمكَْت فَاْحُمكْ ب
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ََىل ااْلُْٔخَرى فَقَ « َداُمهَا  ْ ِٕ
ْن بََغْت ا

ِٕ
َْهنَُما فَا َ ََتلُوا فَأَْصِلُحوا ب َِني اْق َاِن ِمَن الُْمْؤِم ْن َطائَِف

ِٕ
َِّيت تَْبِغي َوا َىل أَْمِر اِتلُوا ال

ِٕ
َحىتَّ تَِفيَء ا

بُّ الُْمْقِسِطنيَ  َ ُحيِ َّ نَّ ا ِٕ
َْهنَُما اِبلَْعْدِل َوأَْقِسُطوا ا َ ْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا ب ِٕ

ِ فَا َّ   ) 9(حجرات: » ا
رِ « َ رُِجوُمكْ ِمْن ِد ِن َولَْم ُخيْ ِ ّ َن لَْم یَُقاِتلُوُمكْ ِيف ا ِ َّ ُ َعِن ا َّ َْهنَاُمكُ ا بُّ الُْمْقِسِطنيَ َال  َ ُحيِ َّ نَّ ا ِٕ

ْم ا َْهيِ
ِٕ
وُمهْ َوتُْقِسُطوا ا » ُمكْ أَْن تََربُّ

  )8(ممتحنه: 
عدالت در مقابله به مثل در جنگ نيز يكي از موجبات جلب حمايت و نيز امدادهاي الهي 

   :استشمرده شده
هِْر الَْحَراِم َوالُْحُرَماُت ِقَص « هُْر الَْحَراُم اِبلشَّ َ الشَّ َّ َُّقوا ا َلَْیُمكْ َوات َلَْیِه ِبِمثِْل َما اْعَتَدى  َلَْیُمكْ فَاْعَتُدوا  اٌص فََمِن اْعَتَدى 

َ َمَع الُْمتَِّقنيَ  َّ ْلَُموا أَنَّ ا   ) 194: (البقره »َوا
گونه جنگجويان و نظاميان در كارزار به جاي تعدي و ظلم اصل عدالت را مراعات تا اين

از نظر خداوند اگر كس و يا  گامه خشم و خون، خود را مهار و كنترل كنند.كنند و در هن
بايست عدالت را پيشه جامعه اي بخواهد در مسير كمالي و هدايتي خداوند قرار گيرد مي

شود تا در عمل به حق گواهي بندي به آن موجب ميخويش كند. در حقيقت عدالت و پاي
  دهد و حقيقت را در عمل بپذيرد.

  فرمايند: (ع) در اين زمينه ميم علياما
ي وضعه يف اخللق و نصُبه القامه احلق فال ُختاِلْفه يف مزيانه و التُعاِرْضه يف سلطانه« انه ا  »ان العدل مزيان هللا سب

  .)508، ص2ج، 1364، (خوانساري
حق را را ميان مردم قرار داد تا درستي كه عدل، معيار و ميزان خداي سبحان است كه آنبه

براساس آن به پا دارند؛ بنابراين با خداي متعالي در معيارش مخالفت و با قدرتش معارضه 
شود تا به سخن ديگر عدالت و پايبندي آن در همه امور به ويژه امور اقتصادي موجب مي نكن.

  ش و آسايش را در دنيا تجربه كنند:افراد بلكه جوامع بشري به فرجام نيك دست يابند و آرام
ْريٌ َوأَْحَسُن تَأِْویًال « َ  َ ِ َتِقِمي َذ ُمتْ َوِزنُوا اِبلِْقْسَطاِس الُْمْس َذا ِلكْ

ِٕ
َْل ا    .)35 :(االسراء »َوأَْوفُوا اْلَك

يابي به سعادت و خوشبختي دنيوي و اخروي است بايد اي كه خواهان دستجامعه
دالت قسطي و مشهود عدالت را بنياد و اساس رفتاري خويش قرار دهد و به ويژه در ع

بايست در اجراي عدالت به اين نكته توجه داشته باشد بكوشد.براي دست يابي به اين آثار مي
   :كه همواره عدالت مقدم بر احساسات باشد

نَآُن قَوْ « َُّمكْ َش رَِم ِ ُشَهَداَء اِبلِْقْسطِ َوَال َجيْ َّ ِ اِمَني  ُوا ُكونُوا قَوَّ َن آَم ِ َّ َا ا ِْدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َ أَهيُّ ََىل أَالَّ تَْعِدلُوا ا ٍم 
ٌري ِبَما تَْعَملُونَ  ِ َ َخ َّ نَّ ا ِٕ

َ ا َّ َُّقوا ا   ) 8 :(المائده »َوات
   :و آن را بر روابط خانوادگي و خويشاوندي و عاطفي مقدم دارد
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َما فَابَْعثُوا َحَمكًا ِمنْ « ِْهنِ َ ْن ِخْفُمتْ ِشَقاَق ب
ِٕ
َِلميًا  َوا َ َاكَن  َّ نَّ ا ِٕ

َْهنَُما ا َ ُ ب َّ ِق ا ا یَُوفِّ ً ْصَال ِٕ
ُرِیَدا ا ْن 

ِٕ
ِ َوَحَمكًا ِمْن أَْهِلهَا ا ِ أَْه

ًريا ِ   ) 135 :(النساء »َخ
   :و در كيل و وزن و پيمانه از كم فروشي اجتناب نمايد

َِّيت ِيهَ أَحْ « الَّ اِبل
ِٕ
ِِمي ا َذا َوَال تَْقَربُوا َماَل الَْی

ِٕ
الَّ ُوْسَعهَا َوا

ِٕ
ُف نَْفًسا ا َُلكِّ َْل َوالِْمَزياَن اِبلِْقْسطِ َال  ُه َوأَْوفُوا اْلَك َسُن َحىتَّ یَْبلَُغ أَُشدَّ

َُّمكْ تََذكَُّرونَ  اُمكْ ِبِه لََعل ِ أَْوفُوا َذِلُمكْ َوصَّ َّ ِْدلُوا َولَْو َاكَن َذا ُقْرَىب َوِبَعهِْد ا َوِزنُوا اِبلِْقْسَطاِس « ) و152 :عاماالن» (ُقلُْمتْ فَا
َتِقميِ    ) 182 :لشعراءا( »الُْمْس

و در صورت ناتواني از اجراي قسط و عدالت در نفقه و امور ديگر از تعدد ازدواج پرهيز 
   :كند

َِّساِء « ِْكُحوا َما َطاَب لَُمكْ ِمَن ال ْن ِخْفُمتْ أَالَّ تُْقِسُطوا ِيف الَْیَتاَمى فَا
ِٕ
َدًة أَْو َوا ِ ْن ِخْفُمتْ أَالَّ تَْعِدلُوا فََوا

ِٕ
َْىن َوثَُالَث َوُراَبَع فَا َم

َ أَْدَىن أَالَّ تَُعولُوا ِ ُُمكْ َذ   ) 3 :(النساء »َما َملََكْت أَیَْما
از نظر  و به سخن ديگر در همه زندگي خويش عدالت را مبناي عمل خود قرار دهد.

   :پيامبران و نزول كتب آسماني و قدرت و آهنقرآن برپايي عدالت هدف بعثت 
َاَب َوالِْمَزياَن ِلَیُقوَم النَّاُس اِبلِْقْسطِ وَ « َْزلْنَا َمَعهُُم اْلِك َاِت َوأَ ِّ َاِفُع لََقْد أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا اِبلَْب ِه بَأٌْس َشِدیٌد َوَم ِدیَد ِف َ َْزلْنَا الْ أَ

 ُ َّ َ قَِويٌّ َعِززٌ ِللنَّاِس َوِلَیْعَملَ ا َّ نَّ ا ِٕ
ُ اِبلَْغْیِب ا َ ُه َوُرُس   ) 25 :(الحديد »َمْن یَْنُرصُ

   :و فلسفه تشريع دين و قوانين و وظيفه عمومي مردمان
» ِ َّ ِ َوأَنَّ الَْفْضَل ِبَیِد ا َّ ٍء ِمْن فَْضِل ا ََىل َيشْ َاِب أَالَّ یَْقِدُروَن  ُ ُذو الَْفْضِل ِلئَالَّ یَْعَملَ أَْهُل اْلِك َّ ََشاُء َوا یُْؤِتیِه َمْن 

ٌة َهيُْدوَن اِبلَْحّقِ َوِبِه یَْعِدلُونَ  وَ «) و ٢٩(احلدید: » الَْعِظميِ  َا أُمَّ لَْق َ ْن   ) دانسته شده است.181: االعراف( »ِممَّ

گاه براي اجراي عدالت افزون بر قانون و مجريان قوي و قدرت به زور و سالح نيز نياز 
  ي و قيام عمومي بر جاي خود نشاند: ست تا منحرفان سركش را با جنبش مردما

َاَب َوالِْمَزياَن ِلَیُقوَم النَّاُس اِبلِْقْسطِ« َزلْنَا َمَعهُُم اْلِك َاِت َوأَ ِّ   ) 25الحديد: ( ...»لََقْد أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا اِبلَْب
   :هاستونيكياز نظر قرآن اجراي عدالت از مصاديق بارز خيرات 

» ِّ َاِب ِيف یََتاَمى ال َلَْیُمكْ ِيف اْلِك ِیُمكْ ِفِهينَّ َوَما یُْتَىل  ُ یُْف َّ َِّساِء ُقِل ا ُونََك ِيف ال َتْف َْس ِيت َال تُْؤتُوَهنُنَّ َما ُكِتَب لَُهنَّ َو َساِء الالَّ
َتْضَعِفَني ِمَن الْ  َْرغَُبوَن أَْن تَْنِكُحوُهنَّ َوالُْمْس َِلميًاَو َ َاكَن ِبِه  َّ نَّ ا ِٕ

ْريٍ فَا َ اِن َوأَْن تَُقوُموا ِللَْیَتاَمى اِبلِْقْسِط َوَما تَْفَعلُوا ِمْن  َ ْ » ِو
  )127 :النساء(

» َ ُْمكْ ب ُه قَْد َجاَء َْريُ  ٍ َ
ِٕ
َ َما لَُمكْ ِمْن ا َّ َ قَْوِم اْعُبُدوا ا اُمهْ ُشَعْیًبا قَاَل  َ ََن أَ َىل َمْد

ِٕ
َْل َوالِْمَزياَن َوَال َوا ٌَة ِمْن َرُِّمكْ فَأَْوفُوا اْلَك ِّ

ْن ُكْنُمتْ ُمؤْ  ِٕ
ْريٌ لَُمكْ ا َ ا َذِلُمكْ  َ ِ ْصَال

ِٕ
َیاَءُمهْ َوَال تُْفِسُدوا ِيف ااْلَْٔرِض بَْعَد ا ِنيَ تَْبَخُسوا النَّاَس أَْش    )85 :االعراف» (ِم

» ُ ُمتْ َوِزن َذا ِلكْ
ِٕ
َْل ا ْريٌ َوأَْحَسُن تَأِْویًال َوأَْوفُوا اْلَك َ  َ ِ َتِقِمي َذ   ) 35 :االسراء» (وا اِبلِْقْسَطاِس الُْمْس

   :باشندكنند مستحق مجازات ميزنند و يا كوتاهي ميو كساني كه از اجراي آن سر باز مي
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ِ َولَوْ « َّ ِ اِمَني اِبلِْقْسطِ ُشهََداَء  ُوا ُكونُوا قَوَّ َن آَم ِ َّ َا ا ُ  َ أَهيُّ َّ َُكْن غَِنیًّا أَْو فَِقًريا فَا ْن 
ِٕ
ِْن َوااْلَْٔقَرِبَني ا َ ِ ََىل أَنُْفِسُمكْ أَِو الَْوا

َ َاكَن ِبَما تَْعمَ  َّ نَّ ا ِٕ
ْن تَلُْووا أَْو تُْعرُِضوا فَا

ِٕ
ُعوا الْهََوى أَْن تَْعِدلُوا َوا ِ َّ َ َما فََال ت ًرياأَْوَىل ِهبِ ِ   .)135: (النساء »لُوَن َخ

اجراي عدالت و تحقق آن در پرتو اطاعت از خدا و رسول و رهبران سياسي ديني جامعه 
   :است

ْن تَنَاَزْعُمتْ ِيف « ِٕ
ُْمكْ فَا ُسوَل َوأُوِيل ااْلَْٔمِر ِم َ َوأَِطیُعوا الرَّ َّ ُوا أَِطیُعوا ا َن آَم ِ َّ َا ا ُسوِل َ أَهيُّ ِ َوالرَّ َّ َىل ا ِٕ

وُه ا ٍء فَُردُّ ْن ُكْنُمتْ َيشْ ِٕ
ا

ْريٌ َوأَْحَسُن تَأِْویًال  َ  َ ِ ِ َوالَْیْوِم ااْلِٓخِر َذ َّ ُوَن اِب   .)59 :(النساء »تُْؤِم
   :و شانه خالي كردن از عدالت و اجراي آن نشأت گرفته از هواهاي نفساني است

» ِ َّ ِ اِمَني اِبلِْقْسطِ ُشهََداَء  ُوا ُكونُوا قَوَّ َن آَم ِ َّ َا ا ُ َ أَهيُّ َّ َُكْن غَِنیًّا أَْو فَِقًريا فَا ْن 
ِٕ
ِْن َوااْلَْٔقَرِبَني ا َ ِ ََىل أَنُْفِسُمكْ أَِو الَْوا  َولَْو 

َ َاكَن ِبَما تَْعمَ  َّ نَّ ا ِٕ
ْن تَلُْووا أَْو تُْعرُِضوا فَا

ِٕ
ُعوا الْهََوى أَْن تَْعِدلُوا َوا ِ َّ َ َما فََال ت ًرياأَْوَىل ِهبِ ِ   .)135: لنساء(ا »لُوَن َخ

اي بر حركت درست اجتماع در مسير كمالي و راست چنان كه اجراي آن در جامعه نشانه
   :تلقي مي شود

ْ  وَ « ِّ ََىل َمْوَالُه أَیْنََما یَُو ٍء َوُهَو َلكٌّ  ََىل َيشْ َْمكُ َال یَْقِدُر  ُدُمهَا أَ َ ًَال َرُجلَْنيِ أَ ُ َم َّ َب ا َتِوي ُهَو ُه َال یَأِْت ِخبَْريٍ َرضَ َْس  َهْل 
َتِقميٍ  اٍط ُمْس ََىل ِرصَ   )76 :(النحل »َوَمْن یَأُْمُر اِبلَْعْدِل َوُهَو 

  است). (مايه رفاه و نشاط جوامع عدل سبب حيات است؛ »اةٌ حَ  دلُ العَ «
  .است عدالت ماية استحكام زندگي مردم و زينت حاكمان ؛»ةِ َال الوُ  الُ َمجَ  وَ  ةَ یَ عِ الرَ  امُ وَ قَ  دلُ العَ «
َ  دلِ لعَ اِب «   شودها چند برابر ميعدالت، بركتسبب  به؛ »اكِت الربََ  ُف اعَ ضَ تَ ت
  يابد.به سبب عدالت، زندگي مردم سامان مي ؛»ةَ یِ عِ الرَ  تَْصلَحُ  دلِ لعَ ابَ «
َ  وَ  هللاِ  ةِ نَ ُس اُء ِ دَ الاقِ  دلِ  العَ ِيف « ُ  اِت بَ ث استحكام در عدالت، پيروي از سنت و روش الهي و ؛ »لِ وَ ا

   است. و پايداري
  هيچ چيز همانند عدالت سبب آباداني شهرها نشد. ؛»دلِ العَ  ثلِ مِ بِ  الدَ البِ  رُت ا َمعَ مَ «
   ها عدالت را واجب كرد.خداوند براي آرامش دل ؛»وِب لُ لقُ ًا لِ نَ سكِ َ  دلَ العَ  هللاُ  َض رَّ فَ «
َ مَ « َ  لَ دَّ ن    .دستوراتش نافذ خواهد بودكس عدالت  را به پا دارد ؛ هر»همكُ حُ  ذَ فَ ن
َ مَ «   .هر كس عدالت پيشه كند منزلتش متالي گردد ؛»هُ درُ قَ  مَ ظَ عَ  لَ دَّ ن 
َ مَ « َ  وَ  هِ انِ لطَ  سُ ِىف  لَ دَّ ن  َ اِ  لَ ذَّ ب ُ  َىلَ ه اَ حسان َّ َ شَ  ا َ عوَ اَ  زَّ عَّ اَ  وَ  هُ أن  ،64ص ،1ج، 1364، (خوانساري.»هُ ان

 )247ش

باالترين « ،»بهترين خصلت«، »برترين فضايل«، »رستگارى و كرامت« :امام على(ع) عدل را
باعث « ،»مايه اصالح رعيت«، »هاده دولتسپر و نگهدارن«، »فضيلت سلطان« ،»موهبت الهى

فرمايند و ذكر مى» مأنوس خاليق«و » مايه حيات آدمى و حيات احكام«، »افزايش بركات
 دانند.مى» عدل«ه و نظام آمريت را مبتنى بر دانست» گسترىعدالت«حكومت را مشروط به 
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شود، يكي از مهمترين و فراگيرترين اثر عدالت در سازندگى و اصالح جامعه متبلور مى
تواند هيچ چيز به اندازه عدالت نمى«و » باشدعدل سبب انتظام امور مردم و جامعه مى« چرا كه
برد و دوستى و محبت از بين مىها را مخالفت«نمايد. اجراى عدالت » را اصالحمردم

  .»نمايدايجادمى
 انَ البُ  رَت ا َمعَّ مَ « دارد:صنعتى) تأثير بسزايى  ن و آبادانى كشور (توسعه اقتصادى وو در عمرا

اگر عدالت در جامعه اجرا نشود ظلم و ستم جاى آن را خواهد گرفت و ظلم جز ». دلِ ثل العَ مِ بِ 
طاب به يكى از (ع) خبه دنبال نخواهد داشت. امام علي و بدبختى و در نهايت خشونتآوارگى

كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز كه ستم، رعيت را به «فرمايند: واليان خود مى
استعمل العدل، و احذر العسف و الحيف » آوارگى وا دارد و بيدادگرى شمشير در ميان آورد

 .)31 (سيد رضي، كلمات قصار، شماره» لسيفبالجالء، و الحيف يدعو الى افان العسف يعود 

ايجاد مساوات در جامعه و برقراري قسط قرآني احتياج به رشد و توسعه ثروت و 
علي در   امام امكانات دارد كه اين مطلوب در پناه عمران و آباداني زمين محقّق خواهد شد.

وسيله باران نيست؛ بلكه به احياي آن« فرمود:» موتها ان اهللا يحي االرض بعد«تفسير آيه شريفه 
 ،1365(كليني، » شودسبب آن زمين نيز آباد ميفرستد تا عدل را احيا كنند و بهمرداني را مي

  ).174، ص7ج
و درآمدهاست  هاثروتاسالم همواره با اتخاذ احكام و روش هايي به دنبال متوازن كردن 

فاصله طبقاتي را نتيجه عدم تحقق  و در نقطه مقابل، هر نوع فقر و بدبختي و به وجود آمدن
هنم«در اين باره مي فرمايند: (ع) داند. امام صادقعدالت مي دل ب ستغنون اذا  اگر در ميان ؛ »ان الناس 

  )568، ص3، ج1365مردمان به عدالت رفتار شود همه بي نياز مي گردند (كليني، 
 (عج)ضرت مهديزمان ظهور حدرباره جامعه عدالت محوري كه در (ع)امام صادق

كند و مردم چنان هاى خود را آشكار مىزمين، گنج  فرمايند؛ زمان قيام حضرت مهدىمي
، 2ج ق،1318شود. (ديلمي، ندى يافت نميشوند كه براى مصرف زكات نيازمنياز مىبى
هايي دست امت وي زمان حضرت مهدي به نعمت ص)(اكرمو طبق فرمايش پيامبر ).381ص
ا آن زمان سابقه نداشته است. آسمان باران رحمتش را بر آنان ببارد و زمين چيزى يابند كه تمي

  ).78، ص 51ج ق،1403ود را پنهان ندارد (مجلسي، هاى خاز روييدني

  نتيجه گيري 
ها، رعايت حقوق، رفع در گفتار امامان عدالت در معانيِ وضع بايسته، رعايت شايستگي

ها به مفهوم واژه برده شده است؛ امّا در همه اين كاررفتهبهگونه مساوي مندي بهتبعيض و بهره
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حق و درحقيقت رعايت حق و حقوق افراد براساس موازين الهي اسالم نظر دارند. عدالت، 
گونه نيست كه عدالت، است و اين هاانساناي براي دادن فرصت و رسيدن به كمال به وسيله

در آن مرحله توقف كند  هاانسانرسيدن به نخستين مرحله آن، تالش خود هدف باشد تا با 
چه در آغاز روايت شوند و نيز به سبب آننياز مياگر عدالت بين مردم برقرار شود، مردم بي

   آمده كه مقصود از عدالت آن است كه هر صاحب حقي به حق خود برسد.
در حوزه رفتارها و روابط لذا عدالت اقتصادي  به معناي مراعات حقوق اقتصادي 

يابد كه هر يك از اقتصادي تفسير شد و جامعه هنگامي به هدف عدالت اقتصادي دست مي
رعايت حقوق متقابل بين افراد جامعه به حق خود از ثروث و درآمدهاي جامعه دست يابند.

تقابالً و ملت م ،بايد ملت راست. حاكميت ميا هاساز عدالت بين آنحاكميت و مردم، زمينه
بايد حقوق حاكميت را در ساحت روابط اجتماعي عملي سازند تا عدالت اجتماعي شكل مي

   گيرد.
در نظام سياسى اسالم، برقراري عدالت، فلسفه حكومت است. بدين معنا كه حكومتى كه 

اش، تأمين عدالت نباشد، نبودش از بودش بهتر است. در قرآن كريم، به حاكمان هدف اصلى
  دهد كه اساس حكومت شما، عدالت باشد.مان مىجامعه فر

 و معنوي مادي رشد و تعالي ، شرايطخويش دارند، درقلمرو و اختيارات ها وظيفهدولت
و  حق به هر كس عادالنة و دستيابي اجتماعي و توازن تكامل كنند و زمينة را فراهم مردم

وفا كنند،  خود در برابر زمامداران تعهدات دارند، به وظيفهنيز  سازند. مردم را فراهم حقوقش
  كند. تالش جامعه استواري پذير باشند و برايدهند، مسؤوليت را انجام جامعه كارهاي

 - 2قانونگذاري،  -1 :دولت اسالمي براي اجراي عدالت اقتصادي اسالمي سه ابزار
لت اسالمي با استفاده از ابزار قانونگذاري ميتواند نظارتي را در اختيار دارد. دو -3 اجرايي،

قوانين را به نحوي تنظيم نمايد كه عدالت اقتصادي بين اقشار مختلف اجتماعي برقرار شود. 
دولت با استفاده از ابزار اجرايي مي تواند عدالت اقتصادي را مطابق با قوانين تصويب شده 

  ميتواند بر حسن اجراي عدالت اقتصادي نظارت نمايد. اجرا نمايد و با استفاده از ابزار نظارتي 
توان حق مردم در درآمدهاي بخش دولتي دانست. در واقع سيستم تأمين اجتماعي را مي

دولت اسالمي اختيارات وسيعي براي اجراي عدالت اقتصادي دارد. تنها اعتقاد راسخ بر اجراي 
زارهاي وسيعي كه در اختيار دارد در اجراي عدالت اقتصادي الزم است تا دولت با استفاده از اب

ساز عدالت بين رعايت حقوق متقابل بين حاكميت و مردم، زمينه .عدالت اقتصادي موفق شود
بايد حقوق حاكميت را در ساحت و ملت متقابالً مي ،بايد ملت راست. حاكميت ميا هاآن

نظر اسالم، تطبيق و اجراي روابط اجتماعي عملي سازند تا عدالت اجتماعي شكل گيرد. از 
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حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت (بخش عمومي و خصوصي) عدالت اقتصادي را 
   دنبال دارد.به

شود، يكي از مهمترين و فراگيرترين اثر عدالت در سازندگى و اصالح جامعه متبلور مى
تواند اندازه عدالت نمى هيچ چيز به«و » باشدعدل سبب انتظام امور مردم و جامعه مى« چرا كه
در مجموع را ه حل برون  برد.ها را از بين مىمخالفت«نمايد. اجراى عدالت » را اصالحمردم

مين عدالت را در دستور كار خود رفت از مشكالت اقتصادي آن است كه دولت عمل به فرا
دولت مكلف  قرار دهد و اجازه ندهد همين امكانات محدود به صورت ناعادالنه توزيع گردد.

  .است شرايط ناعادالنه را با ابزارهايي كه در اختيار دارد مرتفع نمايد
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