
Researches on the Civilizational Discourse of the Islamic Revolution 
 Vol. 1/ No. 1/ Spring & summer 2021 

 

Explaining the Principles and Criteria of Justice in the Islamic Government by Taking  

the Prophet’s Government as a Role Model 

Received: 2021/4/21        Accepted: 2021/9/1 
Ali Mohammadi Zia 

(143-162) 
 
The realization of the new Islamic civilization depends on the formation of the Islamic government based 
on the principles governing it. Among these principles, justice is regarded as the most important one and 
the Holy Quran considers it as the main purpose of establishing the Islamic government. In order to 
analyze the position of justice in the Islamic government, its principles and criteria were extracted and 
evaluated by referring to the Quran and tradition, and by using the pattern of Ijtihadi method. The 
findings of the study show that the principle of justice in the Islamic government is based on the 
monotheistic principles by realization of divine sovereignty and refers to managing human affairs with 
God-seeking nature who is the manifestation of divine caliphate and His trustee on the earth. The Islamic 
government seeks to establish justice in the society by enjoying three principles of public responsibility 
guardianship (Takafful), balance and participation (I’alah). 
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 چکیده
 اصول و مبانی برپایۀ اسالمی دولت گیریشکل گرو در اسالمی نوین تمدن تحقق
 اصدل تدرینمهدم عندوانبد  عددالت اصول، این میان در .است دولت این بر حاکم
 دولدت تشدکیل در هدف ترینصلیا عنوانب  آن از نیز کریمقرآن و است شده تلقی

 در عددالت جایگداه بررسدی بدرای اسدت شدده سدب  مهم این .کندمی یاد اسالمی
 گیدریبهدره با و سنت و قرآن ب  مراجع  با آن هایشاخص و مبانی اسالمی دولت

 آن از حداکی تحقیدق هاییافت  .شود ارزیابی و استخراج اجتهادی روش الگوی از
 الهی حاکمیت تحقق با توحیدی مبنایی بر اسالمی ولتد در عدالت اصل ک  است
 مظهدر کد  اسدت خداشدنا  فطدر  بدا انسدان امدور ادارۀ بد  ندارر و گرفت  شکل

 بددا همچنددین اسددالمی دولددت .اسددت زمددین روی او دارامانددت و الهددی خالفددت
 جامع  در عدالت تحقق درصدد اعال ، و توازن و عام تکافل اصل س  از برخورداری

 .است
 سنت و قرآن اجتهاد، عدالت، اسالمی، دولت :کلیدی گانواژ 
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 مقدمه

 تمایزدهنتدۀ توانتدمی اصول و مبانی این دارد. مشخص اصولی و مبانی دولت دربارۀ اسالم
 و موضوعات در اصول این اسالم  ازنظر باشد. دولت دربارۀ هانظریه سایر با اسالمی دیدگاه
 است. گذارتأثیر وظایف و ساختار ها هدف ماهیت  از اعم دولت به مربوط گوناگو، مسائل

 نوع ازنظر دارند  همانند ساختارهایی سیاسی نهادهای ازنظر هادولت هرچند دیگر سوی از
 یکتدیگر بتا تصتادم و تنتاض  حد تا و جدی طوربه هستند  مبتنی آنها بر که اصول و مبانی

  دهند.می شکل را آنها وجودی علت و شوندمی متفاوت
 و نقت  آ، در دولت نهاد که اسالمی تمد، گیریشکل برای که است روشن بیا،  این با

 و اهتداف ماهیتت  کته استالمی دولتت بتر حاکم مبانی و اصول باید دارد  ایویژه جایگاه
 و متدارا،سیاستت روی پتی  اصول و مبانی این و شود  تبیین دهد می شکل را آ، وظایف

  یرد.گ ضرار اسالمی دولت مسئوال،
 نوپتا ایمستئله عنتوا،بته استالمی دولتت موضتوع بته مقتاالتی و هاکتاب تاکنو، هرچند

 عصت  در دولت  فیرحتی؛ داود نوشتت  استمم  در دولت  و سیاسی نظام ازجمله: اند؛پرداخته
 و دیت  سیدضریشتی؛ مجیتد نوشتت  استمیی دول  شوشتری؛ عظیمی عباسعلی نوشت  غیب  
 نوشتت  استمم در دولت  و سیاستی نظتام ستروش؛ محمتد وشتت ن استمیی اندیشۀ در دول 

 دولت  نظ یۀ تحول ب  درآیدی گلپایگانی؛ ربانی علی نوشت  دول  و دی  موسوی؛ سیدمحمد
 ستاتاار منصتورنژاد  محمد نوشت  اسمم در دول  و دی  بزرگی؛ جها، احمد نوشت  اسمم در

 فیرحتی؛ داود نوشتت   «پیتامبر رشتهدولت» یوسفی؛ اللهحیات نوشت  اسمم  در حکوی 
 «دینتی دولتت کالبدشتکافی» ضتوامی؛ الدینسیدصمصام نوشت   «پیامبر حکومتی روش»

  نیا؛ هادوی اصغرعلی نوشت   «ک یمق آن در دولت نظری  مبانی» افتخاری  اصغر نوشت 
 عتدالت هتایشتاخص و مبتانی بیتا، دنبال به شده  ذکر آثار از تمایز با حاضر پژوه 

 کند.می متمایز غیراسالمی هایدولت از را آ، که است اسالمی دولت اصلی شاکل  عنوا،به
 منتاب  و متتو، دیگتر و کت یمق آن بر عالوه است شده تالش حاضر مقال  در دیگر  سوی از

 نبتوی ستیرۀ و ستنت از انتد داده ضرار خود ارجاعات مبنا بیشترین پیشین آثار که اسالمی
  شود. گرفته مدد اسالمی دولت روی پی  الگوی ترینمهم عنوا،به
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 منتخب روش معرفی است: کرده دهیساما، بخ  سه در را خود مطالب مقاله نگارندۀ
  مبانی. این برپای  اسالمی دولت در عدالت هایشاخصه استخراج و مبانی تبیین خود؛

 روش .1

 کته دینتی منتاب  و متو، از آ، مبانی برپای  اسالمی دولت در عدالت هایشاخصه استخراج
 امتا نیستت. خاصی روش مستلزم است  مناب  و متو، این در موجود هایآموزه فهم مستلزم

 اهمیت از اینجا در دینی  هایآموزه فهم برای متداول روشی الگوی عنوا،به اجتهادی  روش
 شتود.متی ختتم استنباط به و آغاز فهم از که است فرایندی اجتهاد  است. برخوردار زیادی
 بته اعتبتار  این به و است شرعی حکم آورد، دست به در سعی نهایت فقها عرف در اجتهاد
 براستا  (.371 ق:3061 )حلتی  شتودمی خوانده اجتهاد شرع ادل  از احکام آورد، دست

 متوضف تردیدبی که است اجتهادی تالش هدف ترینمهم استنباط اجتهاد  از مذکور تعریف
 پیونتد در سوازیک یابد:می دوگانه ماهیتی فهم  مثابهبه اجتهاد است. دینی هایآموزه فهم بر
 کند.می پیدا عمل با پیوندی دیگر سوی از گیرد؛می ضرار زبا، با

 متتن بتا زبتانی وگتویگفت نوعی شود می مواجه دینی متو، یا متن با که گاهآ، اجتهاد 
 انواع از گیریبهره با و زبانی ضواعد بر تکیه با متن با مجتهد زبانی وگویگفت شود.می تلقی

 شتارع مقصتود و برطترف متتن اهمتال و اجمال وگوگفت این در و است زبانی هایداللت
 ترتیتببتدین شتود.متی استنباط شرعی حکمی یا آموزه فهم این براسا  و شودمی دریافت

 ضواعتد کتارگیریبته با حقیقی معرفت به رسید، و زبا، طریق از یابیحقیقت مجتهد  هدف
 بر افزو، اما بخشد.می «اجتهادی فهم» به شناختیمعرفت خصلتی هدف  این است. زبانی
 فقه بود، مبتنی گرایی نص از مقصود شود.می تلقی نیز «گرانص» فهمی اجتهادی فهم این 

 تتالش و فعالیتت در (معصتوما، ستنت و ک یمق آن) نص محوریت و نص بر اجتهاد و
 گرفتته متتن زبتانی مختصتات از اجتهتادی فهتم اسا براین است. مجتهدا، و فقها علمی

 نیست. پذیرامکا، متن درست فهم آنها  به توجه بدو، و شودمی
 شترعی حکتم استتنباط و فهم درصدد و عمل  به معطوف بود،  زبانی بر عالوه اجتهاد

 عملتی دانت  اجتهتاد  از حاصتل دان  عنوا،به فقه درنتیجه است. مکلفا، عمل به متعلق
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 برختوردار پتذیریتغییتر خصتلت از عمتل  تب  به عملی هایدان  دیگر همچو، و تلقی 
 و ادوار تفتاوت و روزگار تطاول و رجال تغلب و احوال تقلب با» فقه دلیل همین به شود.می

 (.03 :3171 )طوسی  «یابدمی تغییر دول و ملل تبدل
 غتر  درستت فهم یعنی خود  اساسی هدف به گاهآ، هم ف مثابهبه اجتهاد ترتیب بدین

 عمتل خصتایص دینتی  متو، زبانی مختصات و زبا، به توجه بر عالوه که انجامدمی شارع
 و دضیتق شتناخت خصتایص  این گرفتن نظر در بگیرد. نظر در نیز را تکلیف متعلق عنوا،به

 امکا، و سازدمی میسر را اگو،گون هایمکا، و هازما، در تکلیف متعلق و موضوع از درستی
 آورد.می پی در اجتهاد فرایند در را موفقی زبانی وگویگفت

 کار به حاضر مقال  روشی الگوی عنوا،به شد  بیا، اختصاربه اینجا در که اجتهادی فهم
 منتاب  و متتو، از شترعی حکم کشف درصدد مقاله این در نویسنده هرچند شود.می گرفته
 بته تتا کنتدمتی دنبتال دینتی مناب  و متو، در را دولت نهاد با مرتبط آموزۀ فهم نیست  دینی

 همتین بته یابد. دست مناب  این در اسالمی دولت در عدالت هایشاخصه و مبانی استنباط
 مصتطل  معنتای بته اجتهتاد هتا دیدگاه برخی طبق را روشی الگوی این است ممکن دلیل

 کرد. تلقی اجتهادی همیف را آ، توا،می تردیدبی اما نامید 

 عدالت شناسیمفهوم .2

 ستقراط است. همراه نظراختالف و تنوع با است  نظری و تجریدی بحثی که روازآ، عدالت
 حتق ویتژهبه طبیعی حقوق رعایت را آ، الک جا، و هماهنگی  و تناسب رعایت را عدالت

 یتا گیترد تعلتق ستا،کیت چیتزی هرکس به مانند عدالت  متفاوت معانی از دارند. مالکیت
 اش اجتماعی ردۀ یا نیاز با متناسب یا تولیدات  و کارکرد با متناسب یا شایستگی با متناسب

 کتاظمی  )اختوا، استت مشتترک برابتر شکل به عمل آنها هم  در که رسیممی نتیجه این به
3171: 70.) 

 هتایپرس  است. حقوق و سیاست اخالق  فلسف  در مفهوم تریناساسی عدالت  مفهوم
 و سیاستی و جمعتی فتردی  ستط  در درستت زندگی شیوۀ و رفتار عمل  دربارۀ که گوناگونی

 و تکتالیف حقتوق  دربتارۀ نیتز و عمومی کارگزارا، و مقامات و خصوصی افراد َاعمال درستی



 3111بهار و تابستان / یکم/ شمارۀ  اول/ سال  تمدنی انقالب اسالمیگفتمان های پژوهش      391

 ذیل همگی شود می مطرح هادولت اجتماعی و اضتصادی هایسیاست ماهیت و فرد تعهدات
 فتارابی  همچو، اسالمی اندیشمندا، (.44 :4302 )بشیریه  گیرندمی ضرار لتعدا کلی مفهوم

 و عمتومی خیرات به تقسیم را عدالت فارابی دارند. تعاریفی زمینهدراین نیز مالصدرا و سیناابن
 خمینتی امتام چتو، استالمی متتأخر اندیشتمندا، دانتد.می فاضله مدین  اهل بین مشترکات

 بتا انطبتاق معنتای بته را عتدل صدر شهید و ظاهریه  و باطنیه ضوای  جمی تعدیل به را عدالت
 مورد عدالت از گوناگو، تعاریف میا، در آنچه اما (.1 :4301 )نبوی  کنندمی تعریف واضعیت

 در چیتزی هر داد، ضرار» است  عدالت جهات جام  و گرفته ضرار اندیشمندا، بیشتر نظراتفاق
ُ» فرمود: که است علی مؤمنا،  امیر کالم از فتهبرگر تعبیر این است. «خود جای َُُالَعدل  َُیَضع  
وَرُ م  ََ ُاال   ج ق 4183 )مجلستی  «.دهتدمتی ضترار خود جایگاه در را چیزی هر عدل ُ؛َمَواِضعَع

 ماننتد دارد  متفتاوتی هتایبنتدیتقسیم عدالت تعاریف  این براسا  درمجموع (.318 :22
 تبادل ای مبادله عدالت توزیعی. و ایمبادله به تررایج بندی متقسی در یا مستقیم غیره و مستقیم

 بتین اجتماعی هایحیثیت و ثروت تقسیم توزیعی  عدالت و مساوات  براسا  افراد بین مناف 
 نستبت ماننتد ثروت این به فرد این نسبت که شکلی به گویند را فردی شایستگی براسا  مردم
  (.22 :4328 لیبا )ص اوست سهم به های رتبههم تمام

 اسالمی دولت در عدالت مبانی .3

 ایمجموعه برپای  اسالمی دولت بر حاکم اصول ترینمهم از یکی عنوا،به عدالت از سخن
 استالم دیتدگاه از عدالت مفهوم شناخت به مبانی  این فهم که گرفتهشکل شناختی مبانی از

 مکاتتب در آ، از موجود هایبرداشت گردی با را مفهوم این تمایزات و کندمی شایانی کمک
 بستتر کته کنتدمتی کمتک عتدالت مبتانی درست شناخت همچنین سازد.می روشن فکری

 نتوع عتدالت  ابعتاد بهتر هرچه فهم ضمن و فهمیده خوبیبه مفهوم این گیریشکل معنایی
 شود. روشن خوبیبه های شاخصه و آ، به اسالم نگاه

 اسالمی دولت در لتعدا شناختیمعرفت مبانی .1-3

 پتذیرش مفهوم به اسالمی  دولت اصول و مبانی شناخت برای دینی مناب  و متو، به مراجعه
 رستمیت به دینی مناب  و متو، مرجعیت که زمانی تا اما است؛ دینی مناب  و متو، مرجعیت



 391     / علی محمدی ضیاءی اسالم دولت در عدالت یهاشاخصه و یمبان نییتب

 اجاستخر را اسالمی دولت در عدالت هایشاخص آنها به مراجعه با توا،نمی نشود  شناخته
 استالمی دولتت شتناختیمعرفتت مبنتای ترینمهم مذکور مرجعیت پذیرش رو ازاین کرد.

 وحی که شودمی پذیرفته شناختی معرفت مبنای این براسا  سخن دیگر به آید.می شماربه
 مفهتوم به مبنا این پذیرش البته اند.عدالت ازجمله اسالمی دولت اصول کنندۀتأمین سنت و

 استتخراج در عقتل بته وحتی مددرستانی ضرورت مفهوم به بلکه نیست  لعق اعتبار انکار
  است. اسالمی دولت اصول
 نمونه  عنوا،به دید؛ مطلق طوربه را وحی بخشیمعرفت جایگاه توا،می متعدد آیات در

ْلن » ُکلُُِ ن ُ یِتْبُُت َبُکالُُْیکَعلََُُوَنَزَّ ُیَشُُِلَّ ُُء  دى  ْشعىىَُوَرْحَمةُ َُوه  ْسعِلِمَُُوب   ایتن متا و (09 )نحتل:َُنُیِلْلم 
 بترای بشتارت و رحمتت و هتدایت مایت  و چیتزهمته بیتانگر کته کردیم نازل تو بر را کتاب

 امتور همت  کننتدۀبیتا، کت یمقت آن آیه این در است  روشن کهگونههما، «.است مسلمانا،
 مرجعیتت آ، از و است مسلمانا، برای بشارت و رحمت هدایت  مای  که است شدهشناخته

 مبنتای بتر دیگر سوی از آید.می دست به اسالم در معرفتی منب  نخستین عنوا،به ک یمآنق 
ُُ ی» آی 

َ
ِذََُُ یأ واَُنُیاَلَّ ِطُُآَمن 

َ
وایأ َهُُع  ِطُُالَلَّ

َ
وایَوأ وَلُُع  س  ولُُِالَىَّ

 
ْمِىُُیَوأ  کته کسانی ای  (؛19 )نساء: ْمُکِمْنُُاْْلَ

 و سیره حجیت  «را امر صاحبا، و یامبرپ کنید اطاعت و را خدا کنید اطاعت اید آورده ایما،
 انتد شتده شتناخته اولتواالمر متعتدد روایات به که ایشا،  بیتاهل و اسالم پیامبر سنت
 شوند.می شناخته اسالم در معرفتی مناب  از دیگر یکی وحی  منب  کنار در و شودمی اثبات
 حاضتر مقالت  در منتاب  ایتن استت. ضتروری امتری دینی مناب  و متو، به مراجعه رو ازاین

 شتناخت بترای ستنت عنتوا،بته خدا رسول سیرۀ وحی؛ منب  عنوا،به ق آن از: اندعبارت
  اسالمی. دولت در عدالت هایشاخص و مبانی

  اسالمی دولت در عدالت شناختیهستی مبانی .2-3

 ستیشناهستتی برپایت  نبوی سنت و ک یمق آن بر مبتنی اسالمی دولت در عدالت مفهوم
 استالم شناستیهستتی زیربنتای توحید اصل شناسی هستی این براسا  است. «توحیدی»

 تفستیر اصتل ایتن بته ارجتاع بتا هستتی بته مربتوط هایآموزه و مفاهیم هم  و گیردمی ضرار
 و خالقیتت شتأ، دو انحصتاری طوربه و است واحد خداوند  ک یمق آن دیدگاه از شود.می
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عه ُ» فرمایتد:متی ختود خالقیت شأ، بارۀدر خداوند دارد. را ربوبیت عِذُُالَلَّ عَم َواِ َُُخَلعَ ُُىاَلَّ ُالَسَّ
َم یبََُُوَم َُواْْلَْرَضُ  َ ِةُُیفَُُِن ُُِسَتَّ

َ
ُیأ  آنچته و زمین و هاآسما، که است کسی خداوند (؛0 )سجده:ُ م 

 در پروردگتار ربتوبی شأ، دربارۀ همچنین «.است آفریده روز ش  در است  دو این میا، را
ى ُی» است: آمده مک یق آن ْمَىَُُدِبَّ م ِءُُِمَنُُاْْلَ  از را جهتا، ایتن امتور (؛5 )ستجده: اْْلَْرِضُُیِإلَُُالَسَّ

 هستتی اوالا  کته استت آ، بیتانگر آیتات  ایتن در دضتت «.کندمی تدبیر زمین سویبه آسما،
 واگذار را آ، تدبیر آفرین   از پس خداوند و است الهی تدبیر متعلق ثانیاا  و خداست مخلوق

 انحصتاری شتأ، دو ایتن پتذیرش نتیجه سویی از پردازد.می آ، تدبیر به خود و است نکرده
 هتایعرصته در حاکمیتت آ،  براستا  کته استت «الهی حاکمیت» ایدۀ پذیرش خداوند 
 دارد. تعلق خداوند به گوناگو،

 نمونه برای است. پرداخته الهی حاکمیت مفهوم به که دارد وجود متعددی آیات ق آن در
ُُِإِنُ» کرد: اشاره یوسف سورۀ چهل آی  به توا،یم ُُم ُکالح  ِهُُِإالَّ َمَىُُِلَلَّ

َ
ُُأ الَّ

َ
دواُأ َُُتعب  ُُکذِلعُ هُ یإُُِِإالَّ ُیالعدَّ ُن 

ُکَولُم ُیالَقُ َُُنَّ
َ
 را او غیتر کته داده فرمتا، استت. خداونتد آ، از تنهتا حکم ؛عَلموَنُیُالُالنَّ ِسَُُثَىُکأ

 این در را حکم طباطبایی عالمه «.دانندنمی مردم بیشتر ولی پابرجا  آیین است این نپرستید.
 که را  گذاریضانو، و تشری  مفهوم به حاکمیت حق اسا براین و داندمی تشریعی حکم آیه
 )طباطبتایی  دهدمی نسبت خداوند به انحصاری طوربه است  حاکمیت حق مهم شئو، از

 (.442 :2 ج ق 4393
 توحیتد اصتل متدار بتر هستی دینی مناب  و متو، در که کرد بندیجم  گونهاین توا،می

 خداونتد بترای انحصتاری شتکل به تشری  و خالقیت شأ، دو بر اصل این و شده شناسایی
 بستتر ایتن در دارد. همتراه بته شتئو، هم  در را الهی حاکمیت آ،  درنتیج  که است استوار
 به که دولتی یابد؛می مفهوم و معنا اسالمی دولت مای  جا، عنوا،به عدالت شناختی هستی
 هتایدولتت سایر از را دولت این اسا براین و است زمین روی الهی حاکمیت تحقق دنبال

 خداوند تشریعی و تکوینی عدالت راستای در دولت این چراکه سازد؛می متمایز غیراسالمی
 است. اسالمی جامع  در عدالت تحقق درصدد
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 میاسال دولت در عدالت شناختیانسان مبانی .3-3

 شناستیهستتی ذیتل نیتز شناستیانستا، دارنتد؛ انستا، دربتارۀ خاصتی دیدگاه دینی مناب 
 تترینمهم راستا این در شود.می معّین انسا، هایویژگی آ، بر بنا و گیردمی ضرار «توحیدی»

 در اوستت. بود، «الهی خلیف » برشمرد  انسا، برای دینی آموزه بر مبتنی توا،می که ویژگی
َکُُق َلَُُوِإذُْ» است: آمده بارهدراین ک یمق آن ُُیِإِنَُُِّلْلَمالِئَکِةَُُربُّ  هنگامی و ؛َفةُ یَخلُاْْلَْرِضُُیفُُِج ِعل 

 (16 )بقتره: «.دهتممتی ضترار ایخلیفته زمتین روی متن گفت: فرشتگا، به پروردگارت که
 وی برخورداری مفهوم به که شودمی شمرده زمین روی خدا جانشین انسا، آیه  این براسا 

 برپتایی اصتل کته ایویژگی سازد؛می ممکن را او بود، الهی خلیف  که است هاییویژگی از
 شود. فهم آ، براسا  باید اسالمی دولت در عدالت

 استت: آمتده کت یمق آن در است. خداشنا  فطرت از برخورداری انسا،  دیگر ویژگی
ِقْمُ»
َ
َکَُُفأ ََ یِنَُُوْج ِهُُِفْطَىَ َُُحِنیف  ُِللِدَّ ِتیاُالَلَّ ََ ُالَنَّ َسَُُفَطَىَُُلَّ  متوجه را خود روی پس (؛16 )روم: َعَلْی

 ایتن «.است آفریده آ، بر را هاانسا، خداوند که است فطرتی این کن. پروردگار خالص آیین
 بتا رو ازایتن دانتد.متی دیتن مستیر در فطتری شکل به را هاانسا، دین  دانستن فطری با آیه

کید نکته این بر ها ا،انس فطرت و دین خواند، هماهنگ  صتورت در هتاانسا، که کندمی تأ
 آ، بتر حتاکم اصتول و دولتت چنانچته بنتابراین گیرنتد.می ضرار الهی مسیر در مان   نبود،

 وجود هاانسا، مسیر در مانعی دیگر گیرد  شکل اسالم هایآموزه بر مبتنی عدالت  همچو،
 دارند.برمی گام الهی مسیر در خود خداشنا  فطرت براسا  آنها و ندارد

 خداوند است. شده اشاره آ، به ک یمق آن در که است دیگری ویژگی انسا،  داریامانت
  فرماید:می بارهدراین متعال

َم َنةََُُعَىْضَن ُِإَنَّ » عَم َواِ َُُعَلیُاْْلَ بََُُواْلِجَبع ِلَُُواْْلَْرِضُُالَسَّ
َ
ْنَُُنُیَفعأ

َ
ع یُأ ََ ْشعَفْقَنُُْحِمْلَن

َ
ع َُوأ ََ ُِمْن

ََ َوُ َُُحَمَل ْنَس ن  ه ُُاْْلِ وم  ُ َنُکُِإَنَّ والُ َُظل   َ ُُ(.27)احزاب:ُ«َج
 سانیین را آن نپذیرفتناد  آنهاا اما کردیم، عرضه هاکوه و زمین و هاآسمان بر را امانت ما

   است. نادان بسیار و کنندهستم او همانا پذیرفت. را امانت آن انسان اما یافتند،

 دارامانتت استالمی دولت در را او و بخشدمی انسا، هب خاص جایگاهی نیز ویژگی این
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 عدل و ضسط برپایی به موظف ویژه  هایشایستگی از برخورداری با که کندمی معرفی الهی 
 است. جامعه در

 فطتری بود،  الهی خلیف  ضبیل از انسا، برای شدهبیا، هایویژگی که است آ، مهم نکت 
 انسا، و است شده داده ضرار انسا، سرشت در تکوینی لشک به همه داری امانت و دین بود،

 بته هتاویژگتی ایتن کندمی اضتضا که موضوعی دارد؛ را هاویژگی این وجودی ظرفیت تکویناا 
 اهتداف آ،  بستتر در و یابد تحقق انسا، حیات در اسالمی دولت ضالب در و تشریعی شکل
 درآید. اجرا به جامعه در عدالت برپایی همچو، مهمی

   اسالمی دولت در عدالت هایشاخصه .4

 سازد.می ممکن را اسالمی دولت تحقق آنها بر ابتنا که است اصولی بر مبتنی اسالمی دولت
 و کندمی مشخص را اسالمی دولت وظایف و اهداف و ماهیت شاخص  عنوا،به اصول این

 انتظتار را عشتار غر  تحقق توا،می یابد  تحقق مذکور اصول براسا  دولت این چنانچه
 حکومتت هتدف تتریناصلی عنوا،به ک یمق آن تعبیر به عدالت اصول  این میا، از داشت.

 بترآورده را دیتن ظهور غایت و فلسفه از ایعمده بخ  آ، تحقق و است شده تلقی اسالمی
 هاعرصه هم  در پیامبرا، ارسال از اصلی هدف ک یمق آن در متعال خداوند ساخت. خواهد
رَسعلن َُلَقعد» استت: کترده عنتوا، عتدالت برپایی را سیاست و دولت شکیلت ازجمله

َ
عَلن ُأ س  ُر 

نَزلن ُن ِ ُیِب لَبُ
َ
م َُُوأ  َ ُُقوَمُیلُُِزاَنُیَوالمُت َبُکالَُمَع  پیامبر دیگر جایی در .(55 )حدید: «ِب لِقسِطُُالنَّ س 

ُ» کنند:می معرفی مردم میا، در عدالت برپایی مأمور را خود اسالم ِمْى  
 
 «م ُکَنُیعبَُُِْلَْععِدَلَُُوأ

  (.35 )شوری:
 خداونتد و استت جامعه در عدل و ضسط ایجاد  ک یمق آن در حکومت و حکم از هدف

ُ» جمله: از است؛ کرده اشاره موضوع این به متعدد آیات در ى ُُاللَهُُِاَنَّ  (.98 )نحل: «ِب لَععدِلَُُیأم 
 پیتامبر شتده سبب همچنین ممه این است. پیشگیعدالت به الهی فرما، بر مشتمل آیه این

 در و باشتند داشتته خاصتی اهتمام عدالت اجرای در اسالمی جامع  رهبر عنوا،به اسالم
 هتایدندانته همچتو، را مردم اضتصادی  و سیاسی اجتماعی  هایعرصه در آ، اجرای مسیر
ُ» بدانند: برابر شانه ُُالنَّ س  ْسن ِنُکَُسواء 

َ
ْشِطُُأ   (.21 :10 ج ق 4183)مجلسی  «اْلم 
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 مراعتات حقتوق  اعطتای چتو، موضتوعاتی معنتایی  گستترۀ بته بستته عتدالت مفهوم
 در ایگستترده دایترۀ استا بتراین گیرد.دربرمی را اجتماعی تواز، و مساوات ها شایستگی

 ایتن شتود.متی شامل را ضضایی و سیاسی اضتصادی  اجتماعی  گوناگو، ابعاد و دارد جامعه
 ختود خاص هایشاخصه از آنها از هریک در عدالت مفهوم است شده سبب گوناگو، ابعاد

  شود. متمایز دیگر ابعاد از و برخوردار 

 اجتماعی عدالت هایشاخصه .4-1

 بتا جامعته افتراد روابط به مربوط حقوق و هاانسا، نفسهفی حقوق به بیشتر عدالت  نوع این
 حقوضی نیز اجتماعی عدالت گاهتکیه گفت توا،می کلی نگاهی در شود.می مربوط یکدیگر

 برخوردارنتد. آ، از اجتمتاع  در عضتویت و بتود، انستا، دلیتل بته هتاانسا، چراکه است؛
 عتدالت بتارز مصتادیق از کترد. تعریتف حق صاحب به حق داد، به توا،می را آ، رو ازاین

 هتاانستا، همت  تساوی و آزادی و حیات حق از انسانی هر برخورداری به توا،می اجتماعی
 کرد. اشاره جامعه در ضانو، درمقابل

 و جامعه مقررات و ضوانین و هاگروه و افراد مناسبات و روابط اجتماعی  عدالت براسا 
 زمتانی اجتمتاعی الزامتات و مقتررات همچنتین باشند. عادالنه باید اجتماعی نهادهای نیز

 بتر و باشند آمده وجود به آ، براسا  یا باشند داشته انطباق عدالت با یا که دارند مشروعیت
 رفتتار و جم  درزمین  بلکه فردی  کن  و فرد دربارۀ تنهانه عدالت شوند. اجرا نیز آ، مبنای

 اجتمتاعی همکتاری عتدالت  از نوع این براسا  همچنین است. مالک و معیار نیز جمعی
 حقتوق  و وظتایف و هتافرصتت و امکانتات توزی  و آ، در موجود نهادهای و جامعه درو،

 کلتی تعریتف در هتاشتاخص ایتن هم  شود.می ترسیم عادالنه هایمعیار و اصول براسا 
 با اینکه از است عبارت اجتماعی عدالت» است: آمده اجتماعی عدالت از طباطبایی عالمه
 کته شتود داده ضترار جایی در و است آ، مستحق که شود رفتار طوری جامعه افراد از هریک
 (.505 :50 ج ق 3111 ی )طباطبای «است آ، سزاوار
 است: استوار اساسی رکن دو بر اجتماعی عدالت اسالم  دیدگاه از
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 گذشتن و یکدیگر دربارۀ مسلمانا، متقابل مسئولیت و تعهد معنای به که عمومی  تکافل
 است؛ همگانی مصال  به اندیشید، و فردی مناف  از

 معنتوی  سیاستی  ضبیتل از زنتدگی ابعاد هم  در تعادل و برابری ایجاد بیانگر که تواز، 
 هایزمینه و امکانات ثروت  ضدرت  یعنی است؛ جامعه افراد هم  برای اضتصادی و فرهنگی

 افتراد همت  کته باشتد ایگونتهبته جامعه در آنها کاربرد و مصرف توزی   تولید  کارگیری به
 شترایط مقتضیات  با بمتناس و متواز، متعادل  صورتی به را موجود امکانات و مزایا بتوانند

 (.16 :3136)جمشیدی  باشند داشته نیازها و
 جهتا، مستلمانا، دارد  اشاره همگانی کفالت به که اجتماعی عدالت اول اصل براسا 

 االجتراالزم فریضت  افتراد  امکانتات حتدود در عمل این و داشته برعهده را یکدیگر کفالت
 زما، در نیز آ، تاریخی بارز مصداق به ا،تومی (.328 :2 ج  4312)صدر  آیدمی شماربه

 بترای انصتار بته پیتامبر دستتور و مستلمانا، میا، اخوت عقد ایجاد یعنی خدا رسول
 کفالتت استالم پیتامبر اسا براین کرد. اشاره مهاجرا، داد، ضرار تکفل تحت و پشتیبانی
 برخوردار خاصی ظرافت از که موضوعی دانستند؛ مربوط اسالمی اخوت اصل با را همگانی

 از تتا نبتوده مالیاتی جنس از صرفاا  اجتماعی شناسیمسئولیت اسا براین کهایگونهبه بوده 
 (.155 )هما،: بود گرفته ریشه اخوت مسئل  از بلکه شود  گرفته اضافی درآمدهای

 بتا ختوی  دولتت در اکرم رسول نیز اجتماعی عدالت از دوم اصل تحقق راستای در
 میتا، اخوت عقد ایجاد با جامعه افراد میا، نژادی و مالی هایتفاوت سا ا کرد، مخدوش

 عرصت  در تتواز، اصتل ایجتاد مهتاجر  و انصار سرشنا  مسلمانا، با شدهمسلما، بردگا،
 و )بترده( ریتاح بتن بتالل میتا، مثال عنوا،به کهایگونهبه کردند؛ تبدیل فرهنگ به را جامعه

 بتن ابوبکر و (پیامبر آزادشدۀ )غالم حارثه بن زید با (پیامبر )عموی حمزه ابورویحه 
-356 :0 ج  3103 استحاق  )ابتن شتد جتاری اختوت عقتد زبیر بن خارجة با ضحافهابی

351.) 
 حضترت از کستی اگتر اجتمتاعی  عتدالت تحقتق جهتت در همچنین اسالم پیامبر

 جنتگ از پتس وضتی کهچنا، شدند؛می ناراحت شدت به ایشا، کرد می غیرضانونی تقاضای
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 بزرگتوار آ، کردنتد  غیرمعمول تقاضای غنایم تقسیم دربارۀ پیامبر همسرا، برخی احزاب
 آیاتی مناسبت این به نیز متعال خداوند گرفتند. فاصله آنا، از ماه یک حدود و شدند ناراحت

ُُ ی» کرد: نازل حضرت آ، بر را
َ
بََُُِ یأ ْلُُیالَنَّ ُکُِإْنُُکِْلَْزَواِجُُق  َنَّ ِىْدَنُُْنت  نُُْ ةَُیاْلَحُُت  ََ یَوِزُُ یالدُّ َُنُیَفَتَع لََُُنَت

ْعُ َمِتَّ
 
ُکأ ْحَُُنَّ َسِىَّ

 
ُکَوأ  زنتدگی شتما اگر بگو همسرانت به پیامبر  ای (؛21 )احزاب:ُالُ یَجِمَُُسَىاح  َُنَّ

 طترز بته را شتما و کتنم مندبهره را شما ایهدیه با بیایید خواهید می را آ، برق و زرق و دنیا
 اجتازه شا،خانواده افراد ترین نزیک به حتی اکرم پیامبر ترتیب اینبه «.سازم رها نیکویی

 حضترت آ، استالمی حکومتت در را اجتمتاعی عتدالت و کننتد تخّطی الهی ضانو، از نداد
 (.351-355 :3175 الدین )شمس سازند دارخدشه

 ریآوجمت  زکتات کته کستانی بترای ستهمی چتو، شتد  نازل زکات آی  وضتی همچنین
 کردند تقاضا ایشا، از و رفتند اسالم پیامبر نزد هاشمبنی از ایعده شد می داده کردندمی

 و صدضه فرمود: آنا، به پیامبر شود. واگذار آنا، به زکات آوریجم  خویشاوندی سبب به
 مهت را آ، انتظار بلکه نیایید  زکات سراغ به تنهانه یعنی است؛ حرام هاشمبنی و من بر زکات

 متن کنیتدمتی گمتا، آیتا فرمتود: ستپس شوید. آ، آوریجم  کارمندا، از که باشید نداشته
 ختواهممتی را شتما صتالح و ختوبی متن بلکته خیتر؛ دهتم می ترجی  شما بر را دیگرا،

  (.443 :4323 )جعفریا، 

 اقتصادی عدالت هایشاخصه .2-4

 اولی  مواد عادالن  تقسیم و وتثر توزی  در عدالت امکانات  تساوی بیانگر اضتصادی عدالت
 و المالبیت از برابر برخورداری (.353 :3107 رضوی  )بناء است جامعه افراد برای طبیعی

 در استا براین است. عدالت نوع این دیگر مصادیق از شده انجام کار میزا، به مزد دریافت
 یا اعاله اصل و عام افلتک اصل   دو بنابر اضتصادی عدالت اکرم رسول سیرۀ برپای  و اسالم
 اشتاره کتهگونههما، اول  اصل در است. پذیرتحقق دولت درآمدهای در جامعه بود، سهیم
 بایتد جهتا، مستلمانا، آ،  براسا  که است مطرح همگانی متقابل مسئولیت موضوع شد 

 رعایت به مردم الزام وظیف  اسالمی دولت نیز راستا این در بگیرند. برعهده را یکدیگر کفالت
 دولتت نق  دیگرعبارتبه (.156 :5 ج  3157 )صدر  دارد برعهده را شا،ضانونی تکالیف
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 و اجتمتاعی هایمسئولیت و وظایف ضانونمندی و سازینهادینه جهت در بیشتر اصل این در
 حتق متردم استت  اعالته کته دوم  اصل براسا  یابد.می نمود مردم بین در اسالمی اخوت

 رأستاا  دولتت و دارنتد را زنتدگی وضت  بهبتود برای جامعه هایثروت و ب منا از برخورداری
 ضما، و مسئولیت کند. تأمین آنها برای را عرفی و مناسب رفاه و زندگی سط  است موظف
 طوربه اشزندگی لوازم و وسایل تهی  فرد  اعال  است. اعاله ضما، باره دراین اسالمی دولت
 (.151-155 )هما،: است مکفی

 جنگتاورا، تحری  برای که غنایم از بخشی جزبه اصل  دو این بهباتوجه اکرم لرسو
  )واضدی  کردندمی تقسیم مسلمانا، میا، مساواتبه را غنایم بقی  بود  شده داده وعده آنا، به
 واگذار مستمندا، به اجاره صورتبه را مفتوحه زراعی هایزمین همچنین (.366 تا:بی  3 ج

 هایمالکیت تحدید به راستا این در همچنین ایشا، (.307 :7 ج ق 3116 ی )طوس کردمی
 عمتومی هتایثروت عنوا،به جامعه در موجود هایثروت از بخشی اختصاص و خصوصی

 (.516 :5 ج ق 3065 )راوندی  کرد اضدام وضف صورتبه مردم عموم مصرف برای
 و نظتارتگری نقت  امعته ج در اضتصتادی عدالت تحقق برای اسالمی دولت وظایف از
 بته استتناد بتا اشتتر مالک به نامه در مؤمنا، امیر است. جامعه اضتصادی امور کنندگیتنظیم
کید حکومت نظارتی نق  بر خدا رسول سیرۀ  بته منحصتر را آ، گتریمداخلته و کرده تأ

 احبا،صت و بازرگانتا، جایگاه به اشاره با نامه این در علی است. دانسته جامعه امور تنظیم
عد» عبتارت بتا آنهتا عملکرد بر دولت نظارتی نق  به ابتدا در صنای   عوَرهمَُوَتَفقَّ م   اشتاره «ا 

 در استت. امور در تسهیل با همراه نظارت از نوعی بر ناظر تعبیر  این ظریف نکت  کنند.می
 بتا انتدازد متی مختاطره به را جامعه اضتصادی نظم که احتکار موضوع بیا، با حضرت ادامه

 صتادر جامعته امتور تنظتیم بتاب از را دولتت دخالتت مجوز  خدا رسول سیرۀ به استناد
 (.141 :13 نام   4302  البمغهنهج) کنندمی

 متازاد توزیت  به آورالزام و داوطلبانه شکل دو به اضتصادی عدالت ایجاد برای اسالم تعالیم در
 صتورتبته انفتاق آمتوزۀ طترح بتا استالم استت. شده توجه جامعه ضعیف اضشار میا، درآمدها

 کنتد.متی تشویق جامعه درآمدکم مسلمانا، میا، خود درآمدهای توزی  به را مسلمانا، داوطلبانه
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 جهتت در کوشتدمی زکات و خمس طسق  خراج  چو، آوریالزام دستورهای ضالب در همچنین
 است ویژه جهتازآ، الیم نظام این دهد. انجام را مالی مناب  توزی  این اضتصادی  عدالت ایجاد

 و است اضتصاد کنندۀتعادل امر دیگر سوی از و عبادی امری انفاق و مالیات پرداخت سوازیک که
 یافت. نخواهد تحقق مدبر و ضوی دولتی با جز اسالمی نظام در سازوکار این

 عتدالت تحقتق بترای استالم پیتامبر نبتوی دولتت در ستازوکار  همین تحقق دربارۀ
 عاص بن عمر حضرت  آ، شده نقل تاریخ در کهچنا، شد؛ برداشته گام فقر رف  و اضتصادی

 گترفتن برای بودند  عما، منطق  در برادر دو که عیاذ  و جیفر نزد به هجرت هفتم سال در را
 )ابتن داد دستتا،تنتگ به و گرفت توانگرا، از را صدضه او فرستادند. زکات( و )مالیات صدضه

 (.222 :2 ج ق 4399 اثیر 

 سیاسی عدالت هایشاخصه .3-4

 حقتوق رعایتت آ، و یابتد متی نمتود جامعته سیاسی عرص  در که عدالت  نوع این از مراد
 منتدیبهره سیاسی  عدالت دیگرعبارتبه دارند. یکدیگر بر رعیت و والی که است متقابلی

 بتر متردم کته حقتوضی است؛ حکومت عرص  در خود سیاسی حقوق از مردم و حاکم کامل
 مشتارکت حتق بته تتوا،متی حقوق این مصادیق ازجمله دارد. مردم بر حاکم و دارند حاکم

 و همکتاری وظیفت  درمقابل حاکم  بر مردم کنترل و نظارت حق حکومت  در مردم سیاسی
  کرد. اشاره او از پیروی و حاکم با مردم همراهی

 شود اداره شایسته رتصوبه باید کشور امور اسالمی  دولت در سیاسی عدالت اسا  بر
 رفت  بتا کته است عادل دولتی اجرا مقام در دهند. ادامه زندگی به عادالنه فضایی در مردم و

 و ستازد فتراهم سیاسی هایزمینه در را مردم برای آزاد و برابر مشارکت امکا، ها محدودیت
 دیگتر  ستوی از کند. تقسیم افراد شایستگی و استعداد برحسب را سیاسی مناصب و ضدرت

 باشند. داشته اطمینا، اسالمی دولت سوی از حقوضشا، احقاق به شهروندا،
 حاکمتا، اینکته شتود.متی مربوط مردم مشارکت و سیاست ضدرت  حوزۀ به سیاسی عدالت
 بتا توانتدمتی خیر  یا دارند مشروعیت مردم نزد در و آورندمی دست به چگونه را خود مشروعیت

 را مقتام ایتن احتراز شایستتگی سیاستی حتاکم اگر مردم  دیدگاه از باشد. مرتبط سیاسی عدالت
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 تصترف را ضتدرت اجبتار و زور بتا اگر صورت  این غیر در است؛ عادالنه حکومت باشد  داشته
  (.7 :3137 زاده )جمال نیست جایز آ، از برداریفرما، و است ظالم حکومت آ، باشد  کرده

 حکومتت درمقابتل و باشتند وفتادار ومتحک حقوق به مردم هایتوده هرگاه درمجموع
 و شتد خواهتد ظتاهر انحرافتی هتی  بتدو، عتدل هاینشانه گاه آ، کند  ادا را مردم حقوق
 و شتد خواهد اصالح زمانه و محیط سا،بدین و گرفت خواهد ضرار خود مجرای در هاسنت
 بتا مامتدارز و شود چیره خوی  زمامدار بر ملت که هنگامی درمقابل یابد.می تداوم دولت
 جتور هتاینشتانه و دهتدمی رخ کلمه اختالف درآید  اجحاف و زورگویی سر از خود ملت

 مانتد.ومتی متروک سنت اصلی هایراه و یابدمی فزونی دین در کاریدغل و شودمی آشکار
 (.516 :567 خطب   3130  البمغهنهج) گیردمی ضرار عمل مبنای هو  و هوا

 همتواره هکت استالمی دولتت در سیاستی عتدالت هتایشاخصه از شد  بیا، کهگونههما،
کید آ، بر دانشمندا، و را،کمتف  کته موضتوعی استت؛ حکومت در مردم مشارکت اند داشته تأ
عی» شود:می برداشت اسالم پیامبر نهی از تضمنی داللت به ََ َُُن عول  مَُّیعَُانُاللعهَُرس  ُُؤ  عل  ُالَىج 

ُُقوم   مُِاالَّ َِ  اجتازۀ بتا مگتر شتود  گروهتی جماعت امام هک سیک از نمودند ینه پیامبر ؛ِبعذذِن
 هکت ومتکح است نکمم چگونه که داللت این با (.115 :71 ج ق 3061)مجلسی  «آنا،.
 شود. تأیید مردم مشارکت و رضایت بدو، یابد می ساما، آنا، پشتیبانی با و است مردمی امری

 کته امتر ایتن هستتند. خود ا،حاکم نصیحت به موظف مردم سیاسی  عدالت تحقق در
 از و شتودمی جامعه در عدل و حق شد، برپا موجب باشد  خیرخواهی و دوستی ازسر باید
  فرمایند:می بارهدراین پیامبر کهچنا، است؛ بندگان  بر الهی واجب حقوق ترینمهم

ُ ُیُالُثالث  ُیَعلُِغلُّ نَّ َُُِ َُُقلب  سِلم:ُإمىئ  ُُم  عه ُالَعَمِلُُإخالص  عِةُُحِةُیِصعوالَنُُِللَّ سعِلمُْلئمَّ ُن یالم 
وِمُ ز  ُُِلَجم َعِتَم.َُواللُّ

ه هااآن باه نسابت باید مسلمان شخص قلب هک است خصلت سه ّه  باشاد  غاش از منا

 و مساالمانان پیشااوایان نصاایحت و خیرخااواهی خاادا  باارای عماا  ردنکاا خااالص

 (044  7 ج ق،7041 )کلینی، .جماعت با بودنهمراه

 امر این است. بوده بیعت موضوع مردم  سیاسی مشارکت ارزب مصداق اسالم صدر تاریخ در
 استت. شتده امضتا مقد  شارع سوی از است  جامعه در سیاسی عدالت تحقق مصادیق از که
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 پیتامبر زمتا، در هکت هتاییبیعتت استت. شده واض  نیز اسالم پیامبر زندگی در آ، بر افزو،
 اصتل پتذیرش بترای گتاه و اصخت موضتوع و مطلتب کیت از حمایتت برای گاه گرفته  صورت

   اند:ردهک تقسیم نوع چند به را دوره آ، در شدهانجام هایبیعت بنابراین است. بوده میتکحا
 اللهرسول سیرۀ در رضوا، بیعت نام با که بیعت از نوع این جهاد: و جنگ بیعت .1

 و شتداید تحمتل و جنتگ میتدا، در اطاعتت به تعهد را ضوام  و اسا  شود می یاد آ، از
 بیعتت نتوع این به فت  سورۀ هجده و ده آیات دهد.می یلکتش مرگ سرحد تا نبرد التکمش

  کند:می اشاره
ُ ِذُُِإَنَّ ونَُیَب یَُنُیاَلَّ َم ُکع  وَنُیَب یُِإَنَّ َهُُع  ُیُالَلَّ ِهُُد  َُُفْوَقُُالَلَّ

َ
ْمُیِدُیأ َم َُثُکَنََُُّفَمنَُِ ُکنیَُفِذَنَّ َُنْفِسِهَُُعَلیُث 

ْوَفیَُوَمْنُ
َ
َهُُه ُیَعلَُُ َهَدَُعُُِبَم ُأ اُِهُیْؤتُِیَفَسُُالَلَّ ْجعى 

َ
؛یَعِظُُأ عه ُُیَرِضعَُلَقعْدُُمع   عْؤِمنَُُِععِنُُالَلَّ ُِإذَُُْنُیاْلم 

ونَُیَب ی َجَىةَُُِتْحَتُُکع  ْمُُیفَُُِم َُفَعِلَمُُالَشَّ َِ وِب
ل  ْنَزَلُُق 

َ
َُُفأ ََ ْمُیَعلََُُنةَُکیالَسَّ ْمَُُِ  َ َث َب

َ
؛یَقِىَُُفْتح  َُوأ ُُب  

 و ختدا از متابعتت بتر هکم فت  از پس النساء( عت)بی بیعت نوع این دعوت: بیعت .2
 ند:کمی یاد گونهاین بیعت این از ق آن شد. انجام رسول

ُُی 
َ
بََُُِ یأ ُُکَج ءُِإَذاُیالنَّ ْؤِمَن    نَُعَلیُکْعَنُیَب یُاْلم 

َ
ُُأ ِهَُُنُکْشِىُیُالَّ َُواَلُُْسعِىْقَنُیَُواَلُُئ  یَشعُِب للَّ

ْلَنُیَُواَلَُُنُیْزنُِی ُُْقت  نَّ ْواَلَده 
َ
تُِیَُواَلُُأ

ْ
َُُنُیأ َت ن  َْ َُُنُیبََُُنه ُیْفَتِىُیُِبب 

َ
ُیِدُیأ نَّ َُُِ نَّ َِ ِل ْرج 

َ
ُیِفعُکَنُیْعِصُیَُواَلَُُوأ

ُ وف  ُیَفَب َُمْعى  نَّ  َ َُُواْسَتْغِفْىُُْع نَّ  َ َهَُُل ُُاللَّ َهُُِإنَّ ُُاللَّ ور  ِحَُُغف  ُ(؛27ُ)ممتحنه:ُم ُیرَّ
 بترای متردم هکت بتود غتدیرخم بیعت آ،  مهم هاینمونه از والیت: و امارت بیعت .3

 کردنتد: بیعتت  پیامبر از پس مسلمین امر ولّی  و امام عنوا،به علی حضرت از اطاعت
ُُأَخَذُُکذلُِک» وسیُأصَح ِبَُُعددَُُِعَلیُِب لخالَفِةُُِلَعلیَُعةَُیالَبُُاللهَُرسول  واکَفَنُُم  یُِاالُعَة...یالَبُُث  َُوأنِّ
ُیَب َُقد َوجلُاللِهَُُعنَُلهُعِةُیِب لَبُُمکآَخَذَُُوأَن ُعِنییَب َُقدَُوَعلیُاللهُعت   (.50 :3136)طبرسی َُعزَّ

 بته داد، شخصیت را  ایشا، وصی و پیامبر سوی از بیعت پذیرفتن علت صدر شهید
  داند:می مردم عمومی خالفت و امت

 بار دییری دلی  و امت شخصیت بر اشوصی و پیامبر جانب از است یدیکتأ  بیعت

 و گاردد تعیاین امت راه مشخصات و حدود آن، طریق از تا است ملت عمومی خالفت

 باشاند آن از پاساداری مساوول و بدانناد ساهیم اجتمااعی یالتکتش در را خود افراد

 .(091  3111 )جمشیدی،
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 قضایی عدالت هایشاخصه .4-4

 عنتوا،بته آ، از تتوا،متی و استت جامعته در عتدالت مهم و اصلی ابعاد از ضضایی  عدالت
 بته دعتاوی  بته رستیدگی هنگتام پیشهعدالت مرجعی وجود چراکه کرد؛ دیا اولیه ضرورت

 که است حالی در این کند.می شایانی کمک اسالمی دولت به مردم گرمیدل و امنیت ایجاد
 ضضاوت و داوری هنگام عدالت رعایت به را همگا، ک یمق آن در صراحتبه متعال خداوند
مکَحَُُوِإذا» است: کرده دعوت نُالنَّ ِسَُُنُیبَُُمت 

َ
 میتا، که هنگامی و (؛53 )نساء: ِب لَعدِلُُمواکَتحُأ

 کت یمقت آن از دیگتر ایآیه در همچنین  «.کنید داوری عدالت ازروی کنید می داوری مردم
 هنگتام عتدالت رعایتت دربتارۀ حضرت به و دهدمی ضرار خطاب را اکرم رسول خداوند
ْمُیعبَُُْمُکَفع ْحَُُتُْمُکَحُُِإْنَُُوُ» کند:می توصیه ضضاوت و داوری  َ ُُِب ْلِقْسعِطَُُن عَهُُِإَنَّ ُیُالَلَّ ْقِسعِطُُِحعب َّ  َنُیاْلم 

 پیشگا،عدالت خدا که کن داوری عدالت با کردی  داوری آنها میا، چنانچه و (؛05 )مائده:
 «.دارد دوست را

 چتو، استت. ضتانو، پیشتگاه در عدالت اندیش  از برخاسته درحقیقت داوری در عدالت
 از کته کنتد وادار را ما هادوستی و هاعصبیت داوری در نباید اندسا،یک و،ضان برابر در همه
 همتا، بتود  بتدر استرای جتزء که عبا  عمویشا، با اکرم رسول کهچنا، بگذریم؛ حق

 عنتوا،بته درهم چهارهزار اخذ برابر در را او یعنی کردند؛ دیگر اسرای با که کردند را معامله
 (.000 :3 ج ق 3175  هشام)ابن کردند آزاد فدیه

 رفت  مرجت  ختود استالم پیتامبر ضضایی  عادالن  نظام فقدا، دلیل به نبوی دولت در
 :4303 )صتفار  گرفتتمتی نشتئت وحتی از ایشتا، رأی و بودند مسلمانا، میا، اختالفات

 در کتهایگونتهبته بتود؛ عدالت مبنای بر شد  بیا، کهچنا، پیامبر ضضاوت و داوری (.21
 اکترم رستول کته هنگتامی کترد. دزدی مختزومبنی طایف  از زنی است نقل سالما تاریخ

 ضبیله  بدنامی از رهایی برای ز، خویشاوندا، کنند  اجرا او دربارۀ را خداوند حکم خواستند
 حتد تتا کردند واسطه بود  منزلتی دارای ایشا، نزد و پیامبر پسرخواندۀ فرزند که را ُاسامه
  فرمودند: اسامه به خشمگین حضرت نشود. اجرا ز، این دربارۀ

ات هالکت علت نشود؟! اجرا خدا حکم تا شویمی واسطه آیا اسامه،  پیشاین هاایامه

 حادود و پوشایدند می چشم سرشناس، افراد دربارۀ الهی حدود اجرای از که بود این
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 طماهفا دختارم اگار سوگند، خدا به شد.می ِاعمال گمنام، و فرودست افراد برای تنها

 .(113  1ج ق،3191 کثیر، )ابن «کنممی قطع را دستش کند، سرقت هم

 گیرینتیجه

 بخ    دو در و سنت و ضرآ، به مراجعه با و اجتهاد روش الگوی از گیریبهره با نوشتار این در
 اصتل استا براین گردید. واکاوی را اسالمی دولت در عدالت موضوع ها شاخصه و مبانی

 و توحیتدی شناسیهستی برپای  دینی متو، و مناب  از گیریبهره با میاسال دولت در عدالت
 است انسانی به ناظر و گرفته شکل الهی حاکمیت تحقق درنتیج  و الهی ربوبیت پذیرش با

 هم  است. زمین روی او دارامانت و الهی خالفت مظهر و دارد خداشنا  و پاک فطرت که
 شکل به کندمی اضتضا و است شده داده ضرار انسا، سرشت در تکوینی شکل به هاویژگی این

 مهمتی اهداف آ،  بستر در و یابد تحقق انسا، حیات در اسالمی دولت ضالب در و تشریعی
 درآید. اجرا به جامعه در عدالت برپایی همچو،

 ازجملته هتاعرصته همت  در پیامبرا، ارسال از اصلی هدف ک یمق آن در متعال خداوند
 در حکومتت و حکتم استا  و کترده  عنتوا، عتدالت برپتایی را سیاستت و دولت تشکیل

 معنایی گسترۀ به بسته عدالت مفهوم همچنین است. جامعه در عدل و ضسط ایجاد ک یمق آن
 را اجتمتاعی تواز، و مساوات ها شایستگی مراعات حقوق  اعطای چو، موضوعاتی وسی  

 اضتصادی  اجتماعی  گوناگو، ابعاد و دارد معهجا در ایگسترده دایرۀ رو ازاین گیرد.دربرمی
 آنهتا از هریتک در عدالت مفهوم اندشده سبب ابعاد این شود.می شامل را ضضایی و سیاسی

  شود. متمایز دیگر ابعاد از و باشد برخوردار خود خاص هایشاخصه از
 هتا روهگت و افتراد مناسبات و روابط اجتماعی عدالت هایشاخصه بر مبتنی اسا براین

 در اصتل ایتن و باشتد عادالنته بایتد اجتماعی نهادهای همچنین و جامعه مقررات و ضوانین
 سویی از شود.می محقق جامعه در تواز، و عمومی تکافل اصل دو مبنای بر اسالمی دولت
 اصتل دو براسا  اسالم پیامبر سیرۀ بر مبتنی و اضتصادی عدالت مبنای بر اسالمی دولت
 از مستلمانا، پشتتیبانی و حمایتت زمینت  استالمی جامعت  در استت موظف اعاله و تکافل

 فتراهم را زنتدگی وضت  بهبتود برای جامعه هایثروت و مناب  از برخورداری حق و یکدیگر
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 حقتوق رعایتت بته موظف اسالمی دولت نیز  سیاسی عدالت هایشاخصه براسا  سازد.
 و سیاستی عرصت  در متردم مشتارکت بتا کته عدالت از نوع این است. مردم و حاکم متقابل
 کترده پیتدا ظهتور و بروز بیعت اصل با نبوی سنت در یابد می نمود حاکم از آنها پیروی
 ستنت و قت آن در کته ضضتایی عدالت هایشاخصه براسا  همچنین اسالمی دولت است.

 متردم میتا، داوری مقتام در عتدالت رعایتت به موظف است  شده توصیه آ، به صراحتبه
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