
اسالمي تعليم و تربيت مجلّة پژوهش هاي      

ات و علوم انسانيدانشكدة ادبي 

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  1393بهار و تابستان ، 9، شماره 6سال 

 

  ∗∗∗∗)ع(تبيين و بررسي عدالت تربيتي از ديدگاه امام علي 
 اوشكي مجتبي پوركريمي ه                                                   دكتر 

                                                      استاديار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فرهنگيان كرمان
  مراد ياري دهنوي                                                           دكتر 

   دانشگاه شهيد باهنر كرمانگروه علوم تربيتياستاديار  
  چكيده 

وس ادبيات ديني و جوانمردي، امام علي عليه السالم، نماد راستين عدالت در همة              در قام 
با نظر به چنين تجـسم عينـي از عـدالت، هـدف ايـن پـژوهش، تبيـين و بررسـي                 . هاستجنبه

و پيامـدهاي آن در تعلـيم   ) ع(ورزي از ديدگاه امام علي     چيستي عدالت و چگونگي عدالت    
براي بهره مندي اصحاب تربيت، از خـوان حكمـت و عمـل او         اي  باشد، تا زمينه  و تربيت مي  
 استنتاجي، مبادي و مفروضات     -براي رسيدن به چنين هدفي، با روش توصيفي       . فراهم گردد 

شناسي، معرفت شناسي و  ارزش شناسي تأثيرگذار بر چيستي عـدالت از          شناسي، انسان هستي
گـاه پيامـدهاي آن در عرصـة عمـل بـه            اند، آن مورد بررسي قرار گرفته   ) ع(ديدگاه امام علي    

دهـد كـه مـي تـوان عـدالت را از      نتايج پژوهش نشان مي . اندعدالت در تربيت، استنتاج شده    
بـا توجـه بـه نقـش هـدايتي و      -ديدگاه ايشان در تعليم و تربيت به معناي انصاف دانست كـه    

تربيان با توجه به     شامل شناخت، حفظ و اعادة حقوق برابر افراد و م          -ترويجي تعليم و تربيت   
تحقق عدالت مـستلزم سـه مؤلفـة توزيـع، تـصميم و تعامـل منـصفانه         . باشدهايشان مي تفاوت

مـداري و  پيامدهاي تربيتي چنـين نگـاهي از عـدالت، مـستلزم مبـاني چـون عـدالت        . باشدمي
هـا، شـناخت عـدالت و    پروري، اصولي مانند اصل برابري متربيـان، توجـه بـه تفـاوت       عدالت
م عملي به آن، همراه با روش هايي از جمله همكاري، تكليف به قدر وسـع، مـشورت و               التزا

  . باشندورزي ميتحميل به نفسِ عدالت
  ،مبنا، اصل، روش)ع(عدالت، انصاف، تعليم و تربيت، امام علي :واژه هاي كليدي

  
  

                                                      
∗

  12/7/94: تاريخ پذيرش                                                                                      11/8/92 : دريافت مقاله  تاريخ 
 poorkarimim@yahoo.com                                                                                    : نشاني پست الكترونيك نويسنده

                                                                                                                       myaridehnavi@gmail.com  



24 مجلّة پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي

   مقدمه -1
. باشـد  ن ميهاي مهم در باب عدالت تربيتي، روش  و چگونگي تحقق آ           يكي از موضوع  

روش هــا  جــزء ضــرورياتي هــستند كــه هــر دســت انــدركار تربيتــي از سياســت گــذاران،   
ريزان گرفته تا مديران، معلمان و دانش آموزان ناگزير از مواجهه با آنهـا          متخصصان و برنامه  

بينـي اسـت كـه دسـت انـدركاران تربيتـي بـه آن               هستند؛ روش  نيز مبتني بر ديدگاه و جهان        
بــديهي اســت تــا مبــاني نظــري  .انــد ن را بــه طــور آشــكار يــا ضــمني پذيرفتــه معتقدانــد و آ

رويكردهاي مختلف به عدالت به درستي تبيـين نيابـد، اتخـاذ روش هـاي كارامـد نيـز بـراي         
بنـابراين در گـام نخـست بايـد مبـادي و      . اندركاران تربيتـي قابـل تحقـق نخواهـد بـود          دست

اعم از الهيـاتي و     (شناختي و ارزش شناختي     شناختي، معرفت شناختي، انسان مفروضات هستي 
حاكم بر رويكرد مورد نظر را تبيين و تشريح نموده و آنگاه بـه اسـتنتاج چگـونگي          ) اخالقي

  . عدالت در تعليم و تربيت بپردازيم
از انجايي كه در حال حاضر تربيت رسمي در جامعه ما مبتني بر آموزه هاي ديني بوده و               

اسالمي مي باشد،لذا تعريف و همچنين روش هاي تربيتي درصـدد           جهان بيني حاكم بر آن        
در مقاله حاضـر،توجه بـه مبـاني عـدالت و     . آن هستند كه مبتني بر آموزه هاي اسالمي باشند        

) ع(استنتاج روش هاي تربيتي از آنها مبتني بر سيره عملي و جهان بيني و تفكرات امام علـي            
بر اساس ديدگاه ايشان مـي      . به مبادي اسالم مي باشد    به عنوان يكي از انديشمندان و عالمان        

توان در دو عرصه يعني اجراي عدالت در ميان دانش اموزان و همچنين  پرورش فرد عـادل،      
روش هاي تربيتي استنتاج نمود كه بر اساس آنها معلمان مي تواننـد در هـر دو عرصـه فـوق                      

گـام نخـست چيـستي عـدالت و      از اين رو، هدف اين پژوهش آن اسـت تـا در          .عمل نمايند 
السالم، تبيـين نماييـد و در گـام بعـدي، اصـول و       هاي آن را از ديدگاه امام علي عليه       ويژگي
هـاي تعلـيم   ورزي از نگاه ايشان جهت كاربست در محيط  هايي براي چگونگي عدالت   روش

  .و تربيت، استنتاج نمايد
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  بيان مسئله -1-1
در تعليم و تربيت كه اشاره به چگونگي انجـام          توجه به عدالت مداري و عدالت پروري        

به عنوان مظهـر و اسـوه نظـري و    -)ع(آن به عنوان يك روش تربيتي  دارد در سيره امام علي     
اهميت اين مبحث از اين جهت است كه اگر         . داراي اهميتي اساسي مي باشد     -عملي عدالت 

ر اوريـم كـه هـر كـودك را          ما تربيت را به عنوان  مجموعه اي از روش ها و فرايندها در نظ              
قادر به كسب فرهنگ مي نمايد و باعث رشد و بالندگي او مي شود و اين روش ها مبتني بر                 

؛ بنابراين دسـت يـابي بـه مبـاني          )186 :1377ريباول ترجمه بهشتي،  . اُ(مباني فلسفي مي باشند   
     فلسفي كه شامل مبـاني هـستي شـناختي،معرفت شـناختي،ارزش شـناختي و انـسان شـناختي                 
مي باشند به منظور استنتاج روش هاي تربيتي امري ضروري مي باشند؛لذا توجه بـه ديـدگاه                 

  كـه همـان رويكـرد    -بـه عنـوان كـسي كـه داراي رويكـرد فلـسفي مشخـصي             ) ع(امام علي 
  مي باشد و مي توان بر اساس رويكرد ايشان به اسـتنتاج روش هـاي تربيتـي                   -اسالمي است   

  .اشدپرداخت حائز اهميت مي ب
  پيشينه پژوهش-1-2

مبحثـي اسـت   ) ع(عدالت مداري و عدالت پروري در تعليم و تربيت در سيره امـام علـي              
كه علي رغم اهميت آن از جهت توجه به سيره ايشان در امر تربيت كمتر مـورد توجـه قـرار         

توجه شده است    ) ع(در واقع  به مبحث عدالت به طور كلي از ديدگاه امام علي              .گرفته است 
و به عدالت از منظر هاي مختلف سياسي،اجتماعي، اقتصادي از ديدگاه ايشان پرداخته شـده              

كـه توجـه بـه    ) ع(است، به عنوان مثال مي توان به مواردي نظير؛ عدالت از منظـر امـام علـي       
؛ كاركردهـاي عـدالت در حـوزه سياسـت از           ) 1386درخـشه، (عدالت از منظر سياسـي دارد     

 ()ع(عـدالت و توسـعه از ديـدگاه امـام علـي              )1379مزينـاني، (سالمديدگاه امام علي عليه ال    
ــاري، ــي     )1380بختي ــام عل ــدگاه ام ــصاد از دي ــوزه اقت ــاعي در ح ــدالت اجتم ــاج ) (ع(ع ح
كه توجـه بـه عـدالت از        ) ع(،حقوق بنيادين بشر در منشور حكومتي امام علي       )1386حسيني،
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ت عمـومي در انديـشه امـام        نسبت حق، عدالت و رضاي     )1392جعفري،(منظر اجتماعي دارد  

  . اشاره نمود) 1388عليخاني،(علي

در امر تربيت نيز بـه داللـت هـاي          .ولي به اين موضوع از منظر تربيتي توجهي نشده است         
در موضوعات تربيتي نظير تربيـت اجتماعي،اخالقي،ارتباطي،سياسـي و         ) ع(تربيتي امام علي    

)( ع(بيت اجتماعي از ديدگاه امـام علـي       مباحثي چون ماهيت تر   . نظاير ان پرداخته شده است    
، اصول و روش هـاي تربيتـي مواجهـه بـا مخالفـان در اخـالق           )1391سبحاني نژاد و رضايي،   

) ع(،بررسي تربيت مدني از ديدگاه امام علـي       )1391لطيفي و ظريفيان،  )(ع(ارتباطي امام علي  
 مباني،اصـول و روش     ،بررسي تحليلي )1392سبحاني نژاد و ديگران،   ( با تاكيد بر نهج البالغه    

، مـدل هـاي تربيتـي در       )1387رهنما و ديگـران،     ) (ع(هاي تربيت سياسي از منظر  امام علي         
 بـه نظـر     در نتيجـه  ). 1391قاسـمي و ديگـران    ) (ع(تقويت مشاهده از منظر روايات امام علي        

  . به موضوع عدالت تربيتي و روش هاي آن از ديدگاه ايشان پرداخته نشده استرسد كهمي
  ضرورت و اهميت پژوهش -1-3 

در اين مقاله عدالت در تعلـيم  با توجه به خالء پژوهشي كه در پيشينه پژوهش اشاره شد،   
، به عنوان انديشمندي كه در باب عـدالت، داراي نظراتـي            )ع(و تربيت  از ديدگاه امام علي        

سـعي نمـوده تـا آن    نامه ها و حكمت هايشان ابراز داشته و  بوده و آنها را در غالب خطبه ها، 
ايشان، مباحث اصـلي خـود در   . گرفته است، مورد پژوهش قرار   را در عرصة عمل نشان دهد     

هـا و   هـا، نامـه     باب عدالت را با توجه بـه شـرايط و مقتـضيات پـيش آمـده، در ضـمن خطبـه                    
اند؛ لذا بـه منظـور تبيـين عـدالت در ديـدگاه ايـشان و اسـتخراج             هايشان بيان فرموده    حكمت
شناختي، شناختي، انسان ي تربيتي آن، در گام نخست، ضروري است تا مباني هستي          هاداللت
. شناختي و ارزش شـناختي حـاكم بـر ديـدگاه ايـشان در بـاب عـدالت تبيـين گـردد                     معرفت
اي نفرموده است؛ امـا بـه طـور       اي كه امام عليه السالم، خود به طور صريح به آن اشاره             مباني

هـا و سـيرة عملـي ايـشان نهفتـه             ها، حكمـت    ها، نامه    پس خطبه  اي مستتر در    ضمني و به گونه   
آنگاه بـر  . ها، به شناخت و تبيين اين مباني دست يافت     توان با بررسي و تحليل آن       است و مي  
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هـاي آن در    ورزي از ديدگاه ايـشان و داللـت       اساس اين تبيين، به استنتاج  چگونگي عدالت       

، در اين مقاله، رويكـرد اسـالمي بـه عـدالت بـا             بر اين اساس  . عرصة تعليم و تربيت پرداخت    
ورزي در تعلـيم  هاي عـدالت ، مبناي استنتاج  روش)ع(تأكيد بر گفتار و كردار حضرت علي  
هـاي متناسـب بـا       و پرسش   پژوهش هايهدف به   رسيدنو تربيت  قرار خواهد گرفت؛ براي        

بـا مطالعـه و بررسـي       بـدين معنـا كـه       .  استنتاجي استفاده شده اسـت     -، از روش توصيفي   آنها
هـاي تربيتـي آن    درباب عدالت، به استنتاج معناي عدالت و داللت    ) ع(هاي امام علي      ديدگاه

هاي عدالت تربيتي، از كاربست روش       پرداخته شده است؛ به عالوه، به منظور استنتاج  روش         
سـيلة  بازسـازي شـده بـه و   (1استنتاجي و با بهره گيري از الگوي قيـاس عملـي ويليـام فرانكنـا        

  .استفاده شده است)1389باقري، 
   بحث-2
  )به طور عام( چيستي عدالت -2-1

هـا و كتـب لغـت       المعـارف   ةدر باب چيستي عدالت، تعابير و تعـاريف متعـددي در دايـر            
توان به موارد   هاي گوناگوني در اين باره مطرح شده است؛ چنانكه مي           وجود دارد و ديدگاه   

پذيري در اعمال و تـصميمات   انصاف، معقوليت و توجيهعدالت به معناي. ذيل اشاره داشت  
روي در كارها، اعتدال، حفـظ وضـعيت، دادگـري، عمـل            عدالت به معناي ميانه   . افراد است 

  ).4977 :1381انوري،(باشد مطابق قانون مي
 شود؛ به عنـوان مثـال،   روي در امور تعريف ميدر دين اسالم نيز، عدالت در معناي ميانه

؛ و  »وأَقِيموا الْوزنَ ِبالِْقسطِ وَلا تُْخـِسرُوا اْلمِيـزَانَ       «: فرمايد   مي 9سوره الرحمن، آيه    خداوند در   
  .وزن را بر اساس عدل برپا داريد و ميزان را كم نگذاريد

  ) ع( عدالت از ديدگاه امام علي -2-2
 عـدالت، هـر چيـزى را در جـاى خـود     «: فرمايـد   در مورد ماهيت عـدل مـي      ) ع(امام علي 

عدالت تدبير عمومى مردم   . سازد نهد؛ در حالى كه بخشش آن را از جاى خود خارج مى            مى
تـر و برتـر      است؛ در حالى كه بخشش گروه خاصـى را شـامل اسـت؛ پـس عـدالت شـريف                  
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، واْلعـدلُ سـائِس عـام      اْلعدلُ يَضع االُْمـور مواِضـعها، والْجـود يْخرِجهـا ِمـنْ جِهتِهـا               ... »است

خاص عارِض ودالْجما . ولُ اَْشرَفُهد437حكمت (َفاْلع .(  
نهـد،   ، عدالت، از اين جهت كه هر چيز را در جاي خود مـي )ع(در ديدگاه حضرت امير  

باشد؛ هم چنين، نكتة قابـل توجـه آن اسـت             يك فضيلت است كه هدفش سعادت انسان مي       
روي و قـرار دادن شـيء در غيـر      ز ميانـه  كه در اين تعريف، بي عـدالتي، بـه معنـاي خـروج ا             

، بخـشش چـون     )ع(شود؛ به عنوان مثال، در ديدگاه امام علـي            اش تعريف مي    جايگاه واقعي 
كننـده عـدالت تلقـي    شـود، امـري غيـر از عـدالت و حتـي نفـي       منجر به برهم زدن تعادل مي   

  . خواهد شد؛ از اين رو عدالت و بخشش مترادف نيستند
 عـدالت، پـرداختن بـه چيـستي و چگـونگي عـدالت در ديـدگاه امـام            اما در زمينة تبيـين    

شناختي ايـشان  شناختي و ارزششناختي، معرفتشناختي، انسانمتأثر از مبادي هستي  ) ع(علي
امير كالم، امام علي عليه السالم هـر چنـد بـه تبيـين و تـشريح ايـن مبـادي تـصريح                     . باشد  مي

توان اين مبـادي      هاي ايشان مي    ها و حكمت    ها، نامه  ننموده است؛ اما با بررسي و تحليل خطبه       
) ع(بينـي حـضرت اميـر      تبيين عدالت، برخواسته از جهـان     . و تأثيرهاي آنها را استخراج نمود     

باشد؛ از اين رو ضروري است در گام نخست به تبيين مبادي و مفروضات تأثيرگـذار بـر              مي
دگاه ايـشان بـا توجـه بـه نتـايج           عدالت و در گام دوم به چيستي و چگـونگي عـدالت از ديـ              

  .حاصل از تبيين اقدام نماييم
مـستقيما در   ) ع( آنچـه امـام علـي        -شود كه به طور صـريح       در تبيين، به اين پرداخته مي     

هاي قابل برداشتي كه ايشان مـستقيما بـه آنهـا       داللت - و ضمني  -اندباب عدالت بيان فرموده   
 عدالت در ديدگاه و مشي عملي امام علـي  -باشدينپرداخته است؛ اما در كالم ايشان نهفته م     

اي بـوده و شـيوة عمـل بـه آنهـا چگونـه        شناسانهها و ساختارهاي هستي   مبتني بر چه بنيان   ) ع(
  . باشدمي

معتقد است تبيين يك موضوع، مبتني بر اين مبنـاي فلـسفي اسـت              ) 2008(3روي باسكار 
ي و داليل و باورها و توجيهات افـراد  كه در پس هر رويداد، مسئله و موضوع در جهان طبيع       
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در جهان اجتماعي و انساني كه نتايجي را به همراه دارد، سـاختارها و سـاز وكارهـايي قـرار                    

اندركار تحقق آن هستند؛ لذا به منظور شناخت آنها بايد از رويدادها فراتـر     اند و دست  گرفته
نها چگونه  موضوع مـورد نظـر   رفته و اين سازوكارها را شناسايي نمود تا مشخص شود كه آ     

با نظر به اين معنا از تبيين، ايـن پـژوهش بـه             ). 160 - 159: 2008باسكار،(نمايند  را ايجاد مي  
، به طور صريح يا ضـمني، عـدالت مبتنـي بـر            )ع(دنبال آن است كه در ديدگاه حضرت امير       

 ادامـه، در گـام   بخـشند؛ بنـابراين در   چه ساختارهايي بوده و آنها چگونه عدالت را تحقق مي         
شـناختي  شـناختي و ارزش   شناختي، معرفـت  شناختي، انسان نخست، به تبيين مفروضات هستي    

الـسالم و سـپس بـه       ناظر به چيستي عدالت و چگونگي انجام آن از ديـدگاه امـام علـي عليـه                
استنتاج چيستي و چگونگي عدالت در تعليم و تربيت خواهيم پرداخت كه هدف اصلي ايـن     

  . اشدبمقاله مي
   مباني هستي شناختي عدالت-2-3

چـه  ) ع(شـود كـه امـام علـي        مـي  شناختي عـدالت، بـه ايـن امـر پرداختـه          در مباني هستي  
هـاي واقعـي    باشند، عـدالت را مبتنـي بـر چـه بنيـان      قائل ميجايگاهي براي عدالت در هستي    

از منظـر   . دهنـد هـا را چگونـه مـورد مالحظـه قـرار مـي            هاي عمل اين بنيـان    دانند و  شيوه   مي
داننـد؛ از ايـن رو اسـت          هاي حقيقي جهان مـي      شناختي، ايشان عدالت را يكي از جلوه      هستي

ما الدنْيا َغرَّْتك ولكِنْ بِها اغَْترَرت، و لََقد كاشَفَْتك اْلِعظـاتِ، و  «:فرمايد  مي214كه در خطبة    
     كِبما َتِعد لَهِى واء، ولى سع ايـن  . كند ا انسان را به عدالت و انصاف دعوت ميدني» آذَنَْتك

بيان، داللت بر آن دارد كه  بنيان جهان بر عدالت قرار گرفته و حفـظ و اعـادة آن مبتنـي بـر            
  .كنندباشد؛ بنابراين ايشان، عدالت را يك واقعيت اساسي در هستي تلقي ميعدالت مي

    از ديـدگاه ايـشان چـه       شـود كـه ذات و حقيقـت عـدالت          اكنون، اين پرسش مطرح مي    
 خطــاب بــه يكــي از كــارگزارانش 70در ايــن زمينــه، امــام عليــه الــسالم در نامــة . باشــدمــي
آنĤنكـه عـدالت را شـناختند و       «ٌ،  ةو وعوه، و عِلموا اَنَّ الّناس عِْندنا فِى الْحـقِّ اُسـو           : فرمايد  مي

بر ايـن اسـاس بـه      . »در حق با هم مساويند    ديدند و فهميدند و دانستند كه مردم در پيشگاه ما           
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سعي در تحقق آن دارند، مفهوم حـق  و حقـوق            ) ع(رسد، حقيقتي كه حضرت علي      نظر مي 

حق و مبتني بودن روابط انساني بر اساس آن، باعث شده اسـت  . باشداساسي تمامي مردم مي  
. خطـا شـده باشـند     كه ايشان حق را امري ذاتي براي تمام افراد بداند؛ هرچند آنهـا مرتكـب                

دهنـد؛ از ايـن رو اسـت كـه اميـر       چنانكه ايشان حقوق فردي را بر خير عمـومي تـرجيح مـي          
گيرند كه چرا شـرافت و خـدمات افـراد را              زماني كه به ايشان ايراد مي      126كالم، در خطبة    

ق نمايند، ايشان از عدم توجه بـه حقـو   گيرد و با همه به مساوات و برابري رفتار مي    ناديده مي 
اَتَأْمرُونّى اَنْ اَْطُلب النَّصرَ ِبـالْجورِ فـيمنْ   «نمايند عدالتي تعبير مي  برابر افراد، به معناي ظلم و بي      

  .»ولِّيت علَيهِ
السالم، مبتني ساختارهايي است كه ايـن سـاختارها در سـطوح            عدالت در منظر علي عليه    

ارها و شيوه هاي عمل اين سـاختارها در         اند؛ بر اين اساس، شناخت ساخت     مختلفي قرار گرفته  
در واقع، در اينجا بايد بـه ايـن امـر پرداختـه        . باشدرابطه با تبيين و تحقق عدالت ضروري مي       

توجـه  . ، چه ساختارهايي تحقق عدالت را ايجاب مـي نمايـد  )ع(شود كه از ديدگاه امام علي  
گيـري از سـاز   نـي بـر بهـره     به اين امر، بدان علت است كه توجه به حـق و بـرآوردن آن، مبت               

باشد؛ چنانكه تا اين ساز وكارهـا و شـيوه هـا تحقـق نيابـد، حـق نيـز                    هايي مي وكارها و شيوه  
  .گردد و لذا عدالت رعايت نمي گردداعاده نمي

   برابري در برخوداري از حق به مثابة ساختار عدالت -2-4
ف نظـر از مقـام و موقعيـت          توجه به حقوق افراد منجر به آن شده كه ايشان افراد را صر            

باال يا پايين خود، در داشتن حقوق برابر و اعادة آن يكسان قلمداد نماينـد؛ از ايـن رو اسـت                  
 .»و اَنْ تَكُونُوا عِْنـدى ِفـى الْحـقِّ سـواء          «فرمايد   خطاب به اميران سپاه مي     50كه ايشان در نامة     

 در سطح اجتماعي، بـين فـردي و   اين برابري. »همه شما نسبت به حق نزد من مساوي هستيد        «
در سطح اجتماعي و بين فردي،  حق امـري متقابـل اسـت و ايـشان                 . شوداقتصادي لحاظ مي  

خواهان آن هستند كه افراد نسبت به هم خيرخواهي داشته و حقـوق هـم را رعايـت نماينـد؛                   
 بعـد از    207ايـشان در خطبـة       .اي در اعـادة حـق مـي باشـد         لذا ارتباط متقابل، به عنوان شيوه     
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تـرين چيـز و در مرحلـة انـصاف            توصيف ويژگـي حـق بـه عنـوان آنچـه در وصـف، وسـيع               

كسي را به ديگري حقي نيست جز اينكـه آن ديگـري را             «فرمايند    ترين چيزهاست، مي    تنگ
  ».باشد نيز به او حقي باشد و حق افراد بر گردن هم مي

صادي نيـز ايـن سـاختار،       عالوه بر برابري در سطح اجتماعي و بين فـردي، در سـطح اقتـ              
بـا  .  ايـشان مالحظـه نمـود    53توان در نامة    شواهد اين مدعا را مي    . باشدمورد توجه ايشان مي   

هاي عمـل بـه منظـور تحقـق         توان ساز وكارها و شيوه    تأمل در محتوا و مضامين اين نامه، مي       
ادامـه بـه اهـم ايـن     در . السالم، استنتاج نمودبرابري حق و عدالت را از ديدگاه امام علي عليه 

  :شودها و ساز وكارها پرداخته ميشيوه
  پاسداري از حق :  شيوه اول-2-4-1

. باشـد يكي از شيوه هاي قابل استنتاج در برقراري و تحقق عدالت، پاسداري از حـق مـي     
براي مـردم،   «: فرمايند   مي 40ايشان در خطبة    . اين شيوه، اشاره به نظام مديريتي كارآمد دارد       

و اِنَّه البد ِللّناسِ   » الزم است كه مردم در عرصة حكومت او به راه حقش ادامه دهند            حاكمي  
در واقع در سـاية نظـام مـديريتي كارآمـد اسـت      . مِنْ اَمير، برٍّ اَو فاِجر يعملُ فى اِمرَتِهِ اْلمؤْمِنُ      

توجه به نقشـشان از  هاي خود، دست به مشاركت زده و با           كه افراد با توجه به وسع و توانايي       
در ديـدگاه   . نمايـد   گردند و كسي به حق و حقوق ديگران تعرض نمـي            مند مي   امكانات بهره 
، مديريت كارآمد، خصوصاً در زمينة اعـادة حـق، مـستلزم شـناخت حـق و                 )ع(حضرت امير 

دانـا  «: فرمايند   مي 102ايشان در خطبة    . باشد  حقوق خويشتن، اصالح و رشد بر اساس آن مي        
از ايـن رو، در ديـدگاه   .   اْلعالِم منْ عرَف َقـدره  »ت كه اندازه و قدر خود را بشناسد       كسي اس 

ايشان عدالت بايد معطوف به اصالح و روندي رشـدگونه در پرتـو حـق و حقـوق خويـشتن          
گفتار ما بر پاية عدالت اسـت نـه سـتم و بـر           «: فرمايند   مي 203ايشان همچنين در خطبة     . باشد

  ةِللّهم اَيما عبد مِنْ عِبادِك سِمع مقالَتََنا اْلعادِلَةَ غَيرَ الْجاِئرَا. »ت نه فساداساس اصالح اس
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  رعايت سهم افراد:  شيوه دوم-2-4-2
هـا و توزيـع     ، رعايت سهم افراد با توجه بـه پـذيرش تفـاوت           )ع(در ديدگاه حضرت امير   

 90حــضرت در خطبــه . فتــه اسـت هـاي متفــاوت ميــان افـراد، شــكل گر  امكانـات و توانــايي 
خداوند، روزي مردم را مقدر فرمود و آن را براي برخي فراوان و بـراي بعـضي                 «فرمايند    مي

ديگر اندك قرار داد و ارزاق را بر مبناي تنگي و فراخي قسمت نمود و در اين تقسيم بنـدي       
. »نـد عدالت بـه خـرج داد تـا هركـسي را بخواهـد بـا فراوانـي رزق و كمـي آن آزمـايش ك                   

هاي متفاوت ميان افراد، عدالت تـوزيعي را بـه همـراه      ها و توجه به امكانات و توانايي      تفاوت
شود و به عنـوان تـوافقي   تعريف مي عدالت توزيعي با توجه به انصاف در حق مالكيت. دارد

انـد، تعريـف شـده    هاي عملكرد مـرتبط  دادها و وروديها با درون ها و تنبيه   كه در آن پاداش   
  ). 109: 1386مرصوصي،  (است

هـاي    هاي فردي در تصميمات اتخاذ شـده و تخـصيص           در عدالت توزيعي بايد به تفاوت     
هـا و امكانـات، بـالطبع توزيـع     صورت گرفته توجه نمود؛ از اين رو توزيـع متفـاوت توانـايي      

و تـصميمات   در .ها را به همراه خواهد داشت     ها و تنبيه  ها، پاداش متفاوت وظايف، مسئوليت  
هاي صورت گرفته بايـد توجـه بـه خـصايص سـنّي، جنـسي، اجتمـاعي، فرهنگـي،          تخصيص

هـا، باعـث   لحاظ نمودن ايـن مؤلفـه  . زماني و مكاني را در رابطه با استحقاق افراد لحاظ نمود 
شود تا در عمل، قوانين با توجه به اين عوامل و به تناسب آن توزيع شوند؛ به عنوان مثـال                 مي

جا علت توجه بـه     در اين . يكسان نيست ... رده نسبت به تحصيل نكرده و       استحقاق تحصيل ك  
شـود كـه افـراد        توزيع و تناسب از اين جهت الزم است كه برابري صرف، منجر بـه آن مـي                

  ).109: 1386مرصوصي،(پذير نباشند مسئوليت
ازة بـراي هـر كـس بـه انـد          «:فرمايند   مي 149در اين زمينه امام علي عليه السالم در خطبة          

. شـده اسـت    اي تعيين گرديده و نسبت به افراد جاهل و نادان تخفيـف داده             توانايي او، وظيفه  
روي و اسـراف اسـت، ممكـن     بخشيدن مال به آنها كه اسـتحقاق ندارنـد، زيـاده    ! آگاه باشيد 

  . »...است در دنيا ارزش دهندة آن را باال برد؛ اما در آخرت پست خواهد كرد
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توجـه بـه حقـوق ديگـران، نـه تنهـا يـك واقعيـت             ) ع(رت اميـر    با توجه به فرمايش حض    

باشـد؛ بلكـه تحقـق و حفـظ آن يـك وظيفـه و مـسئوليت بـراي زمامـداران                       انكارناپذير مـي  
بـه ايـن    . گـرا خواهـد داشـت     باشد؛ از اين رو در ديدگاه اميركالم، عدالت ماهيتي وظيفه           مي

هـا مـستحق عـدالت        سـت و انـسان    معني كه تأمين و برقراري عدالت حق طبيعي هر انـساني ا           
  . باشند ها و جوامع ملزم به برقراري عدالت در ميان مردم مي هستند؛ در نتيجه حكومت

در زمينــة بــازخورددهي، عــدالت تــوزيعي بــر ايــن اســاس مــورد توجــه و ارزيــابي قــرار       
نتظـارات  ها مناسب با هزينـه اسـت و آيـا پيامـدها متفـق و موافـق بـا ا                     گيرد كه آيا پاداش   مي

ــه حــضرت اميــر   ).127-110: 2006 .4كولكويــت(هــستند  ــه ) ع( در ايــن زمين ــا توجــه ب ب
نمود تا اين كار باعث كمي انگيزة ايشان نگردد؛ به عنوان            مشاركت افراد با آنان برخورد مي     

 در زمينه ندادن غنايم بـه كـساني كـه در جنـگ شـركت ننمـوده                  223مثال، ايشان در خطبة     
قطعاً اين مال نه از من است نه از تو؛ بلكه غنيمت ملت اسـالم و اندوختـة               «: دفرماي  بودند، مي 

اگر با آنها در جهادشان شريك بودي تـو را هـم         . هاست  ايشان و نتيجة شمشير آنان در جبهه      
ايـن  . »نصيبي همچون آنان است و گرنه محصول زحمت آنـان بـراي دهـان ديگـران نيـست           

شود كه ما بايد به ميزان نقش و مشاركت افـراد           ادآور مي رويكرد در برقراري عدالت به ما ي      
در يك كار، توجه جدي داشته باشيم؛ از ايـن رو پيامـد عـدالت تـوزيعي، افـزايش كيفيـت                     

كننـدگان در يـك كـار و رضـايت در ميـان         ورزي در روابط بـين افـراد و مـشاركت         عدالت
  . )249-241 : 52005براشير(شود  اعضاء مي

   دلجويي: شيوه سوم-2-4-3
با گسترش عدالت در بـين      «: فرمايند  مي  53 نامة   در) ع(  در زمينة دلجويي، حضرت امير    

آنگاه اگـر در آينـده كـاري پـيش     . مردم و مهرباني با رعيت، به آنان اطمينان خواهي داشت     
  .»شان بگذاري، با شادماني خواهند پذيرفت آيد و به عهده

 عـدالت تعـاملي  . شـود نيز مي7»عدالت تعاملي«به  در ادبيات عدالت، از دلجويي، تعبير  

چنانكه ايـن امـر     . )36-21: 2007امبروز،(اشاره به درك و احساس از برقراري عدالت دارد          



34 مجلّة پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي
 از ايـن رو،  .تأثيري عميق بر درك انصاف به منظور پاسداشت كرامت فردي و انـساني دارد            

 ناظر به رعايت احتـرام در       فردي كه عدالت تعاملي داراي دو سطح است؛ يكي، عدالت ميان        
هـاي صـادق و       است كه ناظر به تبيـين     8بخشباشد و ديگري، عدالت اطالع    روابط قدرت مي  

: 2006كولكويـت و همكـاران،    (باشـد مناسب در مورد تصميمات از سـوي كـارگزاران مـي          
110-127(   

ه با نظر به عدالت تعاملي، در بعضي از موارد، عـدالت اجتمـاعي در ميـان اعـضاي جامعـ           
شود و اعـضاي جامعـه بـه منظـور      فراتر از توزيع فوايد، درآمد و ثروت ميان آنها تعريف مي  
نمايـد، درصـدد آزمـون روابـط          اينكه آيا جامعه عناصر ضروري زندگي خوب را فراهم مي         

در واقع، در اينجا افراد به دنبال كسب احتـرام و صـيانت             . آينداجتماعي و سازماني آن برمي    
نامند كه اين نياز، اعتمـاد و اطمينـان آنهـا را بـرآورده       اي را عادل مي      جامعه باشند و نفس مي 
گرايــي و  مــردم «:فرماينــد مــي) ع(در ايــن زمينــه حــضرت اميــر) . 50: 9،2008گــانلز(نمايــد 
تـرين و در عـدل فراگيرتـرين          ترين چيزها در نزد تو، در حق ميانه        داشتنيگرايي، دوست  حق

تـرين باشـد، كـه همانـا خـشم عمـومي مـردم خـشنودي                 تردهو در جلب خشنودي مردم گس     
  .»كند اثر مي برد؛ اما خشم خواص را خشنودي همگان بي خواص را از بين مي

، عدالت به مثابة حفـظ و     )ع(رسد در هستي شناسي ديدگاه امام علي      در نتيجه، به نظر مي    
 شـيوه هـاي عملـي؛      گردد و مبتني برساختاري چون برابري و      برقراري حقوق افراد لحاظ مي    

مانند پاسداري از حق و مديريت كارآمد، رسـيدگي بـه حـق و سـهم افـراد و رعايـت آن و                  
  .باشنددلجويي از مستمندان و فقرا مي

  شناختي عدالت مبناي انسان-2-5
توان به اين نتيجـه دسـت         شناختي عدالت بيان گرديد، مي    هستيبا توجه به آنچه در مباني     

شناسد نه بـا طبقـه، نـژاد و امتيـازاتش؛      انسان را با حقوق بنيادينش مي     ) ع(يافت كه امام علي     
باشد؛ فاعل و عـاملي كـه    آگاه و آزاد ميهمچنين انسان از ديدگاه ايشان فاعل و عاملي خود   

هـا بـا    همچنين از ديدگاه امام علي عليه الـسالم، انـسان  . قدرت شناخت، انتخاب و عمل دارد  
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ماننـد آزادي، كـسب درآمـد، ثـروت، شـرافت و احتـرام، داراي            وجود داشتن حقوق برابر؛     

ايـن امـر منجـر بـه آن       . باشند  ها نيز مي    هايي از لحاظ برخورداري از امكانات و نعمت         تفاوت
دهي و حتي تنبيه، ايـن      دهي و بالطبع آن بازخورد خواهي، پاداش      شده كه در زمينه مسئوليت    

انسان به عنـوان موجـودي الهـي و ملكـوتي، بايـد             در نهايت آنكه    . ها را لحاظ نمايند     تفاوت
هاي ديگر مسئوليت داشته باشد؛       اعمال خود را براي خداوند خالص گرداند و در قبال انسان          

شـأن  . يعني انسان هم داراي شأن و مقام الهي و هم فردي و هم شأن و مقام اجتمـاعي اسـت                   
معطوف به اعادة حقوق هـر فـرد        الهي معطوف به وظيفة انسان در برابر خداوند، شأن فردي             

 .نمايد و شأن اجتماعي، وظيفه و مسئوليت هر فرد را در برابر افراد ديگر الزامي مي

  شناختي عدالت مباني معرفت-2-6
. باشـد  يابي و تحقق آن، مستلزم شناخت و دانش مـي   از منظر معرفتي، فهم عدالت، دست     

 و سـاز وكارهـاي دخيـل در تحقـق           در اينجا منظور، شـناخت و دانـش نـسبت بـه سـاختارها             
مهيا براي رفتن به سوي مردمي شـويد كـه       «فرمايند     مي 125ايشان در خطبة    . باشدعدالت مي 

در شناخت حق سرگردان و از ديدن آن كورند و به ستم تشويق شده، آن را بـه عـدل بـدل                       
 قـرار   عدالت مفهـومي اسـت كـه در تـاريكي         «: فرمايند   مي 131همچنين در خطبة    » كنند  نمي
هـاي    اي مـردم رنگارنـگ و دل      «: فرماينـد   ايشان در اين زمينه، خطاب به كوفيـان مـي         . »دارد

هايتان از شما غايب و دور است، من شـما را             هايتان حاضر و عقل     پريشان و پراكنده، كه بدن    
. گريزيـد  كشانم؛ اما چونان گوسفنداني كـه از غـرش شـير فـرار كننـد، مـي                 به سوي حق مي   

ها را كه در حق راه يافته،         شما بتوانم تاريكي را از چهره عدالت بزدايم و كجي          هيهات كه با  
 ). 131خطبة (» راست نمايم

تـوان بـه ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه              هـاي فـوق، مـي       با توجه به محتوا و مضمون خطبه      
داننـد؛ در نتيجـه ايـشان  بـه     عدالت را حقيقتي پنهان و به حاشـيه رفتـه مـي        ) ع(حضرت علي   

در ايـن  . ل آن است كه عدالت را آشكار نموده، بر اسـاس آن بـه اصـالح امـور بپـردازد        دنبا
هـاي   داند كه يكي از پايه  ، ايمان را داراي چهار پايه مي31، در حكمت    )ع(زمينه، امام علي    
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: فرماينـد    مـي  ايـشان . آن عدل است و عدل نيز، خود مبتني بر شناخت و تعمق و تفهم اسـت               

و عدل نيز بر چهار پايه بر قرار        ... صبر، يقين، عدل و جهاد      : يه استوار است  ايمان بر چهار پا   «
فكرى ژرف انديش، دانشى عميق و به حقيقت رسيده، نيكـو داورى كـردن و اسـتوار           : است

 پس كسى كه درست انديشيد، به ژرفاى دانش رسيد و آن كـس كـه بـه                  .بودن در شكيبايى  
 نوشـيد و كـسى كـه شـكيبا شـد در كـارش       حقيقت دانـش رسـيد، از چـشمه زالل شـريعت          

  .»روي نكرده با نيكنامى در ميان مردم زندگى خواهد كرد زياده
شناختي عدالت بيان گرديد، عدالت در ديـدگاه حـضرت علـي           همان گونه كه در هستي    

. باشـد   مبتني بر حق است؛ ولي انجام درست و صحيح عدالت مبتني بر شناخت حق مـي               ) ع(
و وعـوه، و علِمـوا اَنَّ الّنـاس    : فرمايـد  خطاب به يكي از كارگزارانش مي     ،  70ايشان در نامة    

آنĤنكه عدالت را شناختند و ديدند و فهميدند و دانستند كه مـردم در               «ِعْندنا ِفى اْلحقِّ اُسوةٌ،   
را   با بيان اينكه كسي كه حـق       59همچنين ايشان در خطبة     . »پيشگاه ما در حق با هم مساويند      

َفَلـيس مـنْ َطَلـب      «جويد و اشتباه كند، مانند كسي نيست كه باطل را بخواهد و آن را بيابـد                 ب
داننـد   از يك طرف شناخت حق را امري مقبول مـي  »َطَلب الْباِطلَ فاَدركَهالْحقَّ َفاَْخَطاَه َكمنْ

  .دانند و هم اينكه لزوم تربيت به منظور شناخت حق را ضروري مي
  شناختي عدالتاي ارزش مبن-2-7

باشد، معطوف به ايـن اسـت كـه     شناختي كه مبتني بر مباحث الهياتي و اخالقي مي       ارزش
هـاي قابـل تـوجهي در بـاب           شناسـي، داراي تبيـين    غايت عـدالت چيـست؛ از ايـن رو ارزش         

نماينـد كـه      ايشان عدالت را حقيقتي لحاظ مـي      . باشدمي) ع(عدالت از ديدگاه حضرت امير      
بخش دين و سعادت انسان خواهد بود؛ به عنوان مثـال، ايـشان             ي و عمل به آن، قوام     يابدست

توحيد آن است كه خـدا را در وهـم   «: فرمايند  در تعريف توحيد و عدل مي470در حكمت  
ه امـام عليـ   . »اَنْ التَتَوهمه، واْلعدلُ اَنْ التَتَِّهمـه     » « نيارى و عدل آن است كه او را متّهم نسازى         

السالم در واقع با قرار دادن عدل در كنار توحيـد، عـدالت را بـراي حفـظ و ارتقـاي توحيـد          
هـا،    ايشان براي تحقق اين امر؛ يعني حفظ توحيد و سـعادت انـسان            . نمايند  ضروري تلقي مي  
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 در قـسمت گذشـته بـه آن         31دهند كه در حكمـت        هاي دين قرار مي     عدالت را يكي از پايه    

  .اشاره گرديد
روي اسـت؛ امـا جهتـي ايجـابي         ب اخالق، عدالت در ديدگاه ايشان به معناي ميانـه         در با 

مندي از لطف و كـرم ؛ هـر چنـد عـدالت بـه              دارد و تا حدي معطوف به دادن پاداش و بهره         
 سـورة  90 ، در تفسير آيـة   231در اين زمينه ايشان  در حكمت        . معناي بخشش و كرم نيست    

عدل، همان انصاف و احسان، همان » «دهد حسان فرمان مى خدا به عدل و ا    «نحل مي فرمايند    
ايـشان در    » اِنَّ اللّه يأْمرُ ِباْلعدلِ واالِْحسانِ اْلعدلُ االِْنْصاف، و االِْحسانُ التََّفـضُّلُ           «بخشش است 

) ص(، در وصـف پيـامبر  105دهـي عـدالت بـه بخـشش و احـسان در خطبـة       رابطه بـا جهـت    
اي وافر از عدالت خود به او عنايت فرمـا و از احـسانت پاداشـي صـد        بهرهخدايا  «فرمايند    مي

اللّهم اْقسِم لَه مْقـسماً ِمـنْ عـدِلك، واجـزِهِ مـضاعفاتِ الْخَيـرِ ِمـنْ               » «چندان به او كرامت كن    
مگـر پيـراهن   «: فرماينـد   مـي 86در خطبـة    ) ع( امـام    همچنين در رابطه با خودشـان،     . »فَْضِلك

ها را با اعمـال و گفتـار خـود در ميـان               فيت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم؟ و نيكي          عا
توجه بـه ملكـات اخـالق       . »شما رواج ندادم؟ و ملكات اخالق انساني را به شما نشان ندادم؟           

هـاي رهبـر     اعالم دارنـد يكـي از ويژگـي      200است كه منجر به آن شده كه ايشان در خطبة           
خود را با مردم تهيدست برابر قـرار دهـد تـا تهيدسـتي بـه فقيـر، سـنگيني         عادل آن است كه     

اين امر زمينه همدلي و همچنين اعتمـاد ميـان افـراد را فـراهم               . نكند و او را از پاي در نياورد       
  .مي آورد

در . باشـد   شناسـي، مبتنـي بـر حـق مـي         همان طور كه بيان گرديد عدالت از منظـر هـستي          
نگري و انجام وظايف افـراد  ل يا همان اخالق، حق مستلزم وظيفهديدگاه ايشان در حوزة عم 

 در ذكـر فـضايل     37دانـد؛ چنانكـه در خطبـة          ايشان، گرفتن حق را يك وظيفه مـي       . باشد  مي
« .»به وظيفه قيام كردم و از وظايفم، گـرفتن حـق ضـعيفان از ظالمـان اسـت                 «فرمايد    خود مي 

   تّى آُخذَ الْحزيزٌ حالذَّليلُ عِْندى ع  قَّ مِْنـهتّى آُخذَ الْحح عِْندى َضعيف الْقَوِىو ،در واقـع  »قَّ لَه
از ديدگاه ايشان انجام عدالت كه مبتني بر اعـادة حـق اسـت، مـستلزم تعهـد و انجـام وظيفـه          
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آنكـه صـدق   «: فرمايند  مي31در زمينة مبتني بودن وظيفه بر حق، ايشان در حكمت      . باشد  مي

فِى اْلمواطِنِ قَضى ما     و منْ صدقَ    « . »اش عمل كرد    نمود، به وظيفه  در مواضع حق را رعايت      
   .»علَيهِ

باشـد و خـود       نگر، يكي از مباحث اصلي عدالت مي      نگري و عدالت وظيفه   مبحث وظيفه 
براتعلـي  (باشـد     به عنوان يكي از رويكردهاي عدالت، مورد توجه متفكـران ايـن حـوزه مـي               

 اعتقـاد دارد؛ چنانكـه     10ه به عدالت طبيعي يا همان عـدالت عامـه         اين ديدگا ). 57: 1387پور،
معتقد است عدالت به صورت قوانين مدون شده نيست؛ بلكـه اصـولي ذاتـي در نهـاد انـسان                   

 نـه بـه     11گرايي،وظيفه. هاي انساني   هاي طبيعي و ارزش     باشد و عدالت مبتني است بر ايده        مي
وجه دارد؛ چون در اين ديدگاه خود عمل اخالقـي  پيامد بلكه به هم سويي اهداف و فرايند ت  

گرا، معتقد اسـت  ديدگاه وظيفه. داراي الزامات و بايدهاي بنياديني است كه بايد تحقق يابند         
ــي     ــشمه مـ ــل سرچـ ــود عمـ ــت خـ ــل از ماهيـ ــك عمـ ــتي يـ ــا نادرسـ ــتي و يـ ــرد  درسـ گيـ

  )20-1: 12،2009سيواگنينام(
فـضايلي كـه معطـوف بـه        . ل اسـت  مدارانه، حفظ و ارتقـاي فـضاي      موضوع اخالق وظيفه  

كرامت ذاتي انسان، مبتني بـر ايـن عقيـده اسـت كـه تمـامي        . سعادت و كرامت انسان هستند    
برابري، لـزوم شـناخت اصـولي       ). 301 :1388راسخ،(هايي برابر هستند      ها داراي ارزش    انسان

عـد پيـشيني    ديدگاه وظيفه نگـر بـا تأكيـد بـر اصـول و قوا             . نمايد  اوليه و پيشيني را فراهم مي     
-در واقع پيـشيني، مطلـق و همـه     . نمايد  عقالني، لزوم شناخت اين اصول پيشيني را فراهم مي        

محور، چـون   در ديدگاه وظيفه  . نمايد  گير بودن، ضرورت حق و اصالت حق را نيز اثبات مي          
در گام نخست، رسيدن به اصول اوليه مهم است؛ لذا فرد بايـد از اميـال و اغـراض شخـصي                     

معيارهاي عقالنـي كـه در همگـان مـشترك     . هاي عقل باشد  ود و به دنبال داوري    خود رها ش  
مشترك بودن، زمينة بـديهي بـودن ايـن اصـول و عقالنـي بـودن، بـي طرفـي و غيـر                       . هستند

دهد؛ در نتيجه، شـناخت ايـن اصـول شـرطي ضـروري               مغرضانه بودن اين اصول را نشان مي      
توان بـه ايـن نتيجـه         وجه به آنچه بيان گرديد، مي      با ت  .باشد  مدار مي براي تحقق عدالت وظيفه   
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. هاي انساني مبتني است     مدار بر دو مؤلفة حق و شناخت ارزش       دست يافت كه عدالت وظيفه    

شناسـي در بـاب     شناسـي و ارزشـي    شناسي، معرفـت  اين امر ارتباط و هم پوشاني مباني هستي       
  . دهد عدالت را نشان مي

هاي اين مقاله كه شامل چيـستي    در پاسخ به پرسش  با توجه به مبادي و مفروضات فوق،      
-باشـد، مـي   السالم و داللت هاي تربيتي آن مـي و چگونگي عدالت از ديدگاه امام علي عليه  

شـناخي ديـدگاه    شـناخي و ارزش   شناختي، معرفـت  شناختي، انسان توان بر اساس مباني هستي    
مباني را مورد توجه قرار داد كـه        هاي تربيتي اين    ايشان درباب عدالت پاسخ گفت و استنتاج      

  . شوداين امر در ادامة مقاله، دنبال مي
  )ع(هاي تربيتي عدالت از ديدگاه امام علي  داللت-2-8

از چنـد   ) ع(با توجه به آنچه بيان گرديد، پرداختن به عـدالت از ديـدگاه حـضرت اميـر                  
ف نظـر از مقـام،      باشـد؛ نخـست آنكـه، افـراد صـر           جهت در تعليم و تربيت قابـل توجـه مـي          

حقوقي كه بايد شـناخته،  . باشند موقعيت، طبقه و امتيازات متفاوتشان، داراي حقوقي برابر مي      
اي مـساوي     حفظ و اعاده شوند؛ دوم آنكه، خداوند روزي و امكانات را ميان افراد بـه گونـه                

ت، تشويق در نتيجه افراد با توجه به قدر و وسع خود بايد مورد بازخواس           . تقسيم ننموده است  
و تنبيه قرار گيرند و ميزان مشاركت افـراد و نقشـشان بايـد مبنـاي اسـتفاده از امكانـات قـرار          

روي است؛ اما جهت آن به سمت بخشش و      گيرد؛ سوم آنكه، عدالت هر چند به معناي ميانه        
در نهايت آنكه، تحقق عدالت مستلزم شـناخت و انجـام وظيفـه             . باشد  هاي منصفانه مي  تعامل
 .باشد  به عنوان عامالني آزاد و خودآگاه نسبت به هم ميافراد

از . تعليم و تربيت متناسب با اين مبادي و مفروضات، بايـد در دو جهـت حركـت نمايـد              
يك سو، بايد محيطي عادالنـه را جهـت تحقـق عـدالت در تربيـت افـراد فـراهم نمايـد و از                      

ــد     ــرورش ده ــادل را پ ــان ع ــرد و متربي ــد ف ــر باي ــويي ديگ ــدالت در و. س ــع ع ــداري و         اق م
ــا     عــدالت ــراه ب ــت، هم ــدالت در عرصــة تربي ــق ع ــا در تحق ــوان دو مبن ــه عن ــد ب ــروري باي پ
مـداري و عـدالت   شـود تـا عـدالت   در ادامه تالش مي. هايشان مورد توجه قرار گيرند      استلزام
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 بـه  هـايي مناسـب    پروري، به عنوان دو مبناي عدالت تربيتي، همراه با استنتاج اصـول و روش             

ارتبـاط  . منظور استفاده از آنها در راستاي تحقق عدالت در تربيت، مورد توجـه قـرار گيرنـد             
ها، به اين گونه است كـه رسـيدن بـه هـر غـايتي، خـود در                 ها و غايت    مباني با اصول و روش    

ايـن تـدابير و   . باشـد تـا آن غايـت تحقـق يابـد        گرو به كـارگيري تـدابير و راهبردهـايي مـي          
تـر و    ها و راهبردهايي عينـي      شوند و اصول نيز، خود نيازمند روش      ل ناميده مي  راهبردها، اصو 

    ).87-86: 1388باقري، (باشند تر مي مشخص

  مداري مبناي عدالت-2-9
، مـستلزم  )ع(مداري، به عنوان يك مبناي تربيتي با توجه به ديدگاه حضرت اميـر       عدالت

زمينـه و مـوقعيتي كـه در        . باشد  يند تربيت مي  اي عادالنه در فرا     فراهم نمودن موقعيت و زمينه    
هـاي   هاي عامل و برابر مورد توجه قـرار بگيرنـد و تفـاوت            آن، دانش آموزان به عنوان انسان     

اي بـا يكـديگر وارد    نژادي، قومي، طبقاتي و نظاير آن ناديده گرفتـه شـود و افـراد بـه گونـه            
 همچنـين بـا انگيـزه و ميـل بـه          هـاي خـود را طلـب نمـوده و           تعامل شوند كه بتوانند خواسـته     

مداري به عنوان يـك مبنـا در راسـتاي          همكاري در محيط تربيتي بپردازند؛ به عالوه، عدالت       
تحقق غايت عدالت تربيتي، مستلزم آن اسـت كـه تـصميمات تربيتـي، در مراحـل تـدوين و                  

هـا،  ها، بازخواست و بـازخورد خـواهي        ها، تخصيص امكانات، تعيين مسئوليت      طراحي برنامه 
مـداري  در نهايت آنكـه پيامـد عـدالت   . طرفانه اتخاذ گردند  ها، منصفانه و بي     ها و تنبيه    پاداش

اي بـراي همكـاري دانـش آمـوزان      در تعليم و تربيت، بايد معطوف به تحقـق نظـام منـصفانه           
گردد؛ از اين رو ضروري است نظامي عادالنه حاكم بر محيط تربيتي باشد؛ به اين گونه كـه                

تبــاط افــراد و عوامــل درونــي كــه شــامل ارتبــاط ميــان مــديران، معاونــان، معلمــان،       نحــوه ار
گيري ها، تخـصيص    دانش آموزان و عوامل بيروني؛ مانند خانواده و جامعه و سطوح تصميم           

اي عادالنـه     هـا، همگـي بايـد بـه گونـه           ها و تنبيه    ها، تشويق   ها، بازخواست   امكانات، مسئوليت 
  .انجام گيرند

  



...تبيين و بررسي عدالت تربيتي  41

  مداري در تربيت اصولِ تحققِ عدالت-2-1
هـا و   دانـش . طلبـد   هـايي را مـي      هـا و مهـارت      مداري در تربيت، خود دانش    تحقق عدالت 

شـود و تمـامي افـراد بـه      هايي كه عمل به آنها منجر به اعاده و حفظ حقوق افراد مـي              مهارت
باشـند    هايي كه به منظـور اعـادة حـق ضـروري مـي              دانش و مهارت  . حق خود خواهند رسيد   

هـاي   هاي آنها و توجه بـه تـصميم گيـري    توجه به برابري متربيان، توجه به تفاوت  : عبارتند از 
  .شونداين موارد در ذيل، بررسي مي. عادالنه
  
  برابري متربيان:  اصل نخست-2-10-1

 با توجه به آنچه در رابطه با حقوق برابر افراد اشاره گرديد، برابري در تعليم و تربيت بـه         
اي   برابري در تربيت،  اشاره به اين دارد كه بايد به گونـه            . شود  ان يك ضرورت تلقي مي    عنو

اي و قومي مبناي تصميمات       هاي طبقه عمل نمود تا بر اساس آن امتيازهاي متفاوت، اختالف        
برابـري، مـستلزم    . ها قرار نگيـرد   ها و تنبيه    ها، پاداش   در رابطه با تخصيص امكانات، مسئوليت     

اي، به افراد به عنوان افـرادي برابـر       هاي طبقه  به جاي توجه به امتيازات و تفاوت       آن است كه  
از لحاظ انسانيت، آزادي، شرافت و كسب درآمد توجه شـود و مبنـاي امتيـازدهي و احتـرام        

مقـام  «: فرماينـد   در ايـن زمينـه مـي   53در نامة  ) ع(امام علي   . به ديگران، مشاركت افراد باشد    
 كوشش آن كس را بزرگ شـماري و معمـولي بـودن شـخص، علـت                 كسي باعث نشود كه   
  .»ترش را اندك دانينگردد كه كار بزرگ

اي به منظور مـشاركت مـؤثر، از آن جهـت اسـت             تاكيد بر  برابري و فراهم نمودن زمينه       
كه يكي از عوامل تأثيرگذار بر بهبود عملكرد تربيتي، وجود جو و محيطي است كـه در آن                  

و نيـز دانـش آمـوزان    ) خدمتگزاران  (، سايرعوامل مدرسه    )معاونان، معلمان مدير،  (مسئوالن  
در آن، هم نسبت به نظام حاكم بر مدرسـه احـساس رضـايت داشـته باشـند و آن را عادالنـه             
بدانند و هم اينكه نسبت به تأمين حقوق و مزاياي مادي و معنوي خود احساس عادالنه بودن             

ي، يكي از شـروط ضـروري بـراي ايجـاد  نظـامي مبتنـي بـر                  نمايند؛ در نتيجه، توجه به برابر     
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هـايي مـوثر و       به منظور تحقق اين امر روش     . باشد  همكاري منصفانه در بين عوامل تربيتي مي      

  .شوندباشند كه در ادامه بيان مي مفيد مي
  آموزان با يكديگر سازي براي همكاري دانشزمينه:  روش اول-2-10-1-1

 مفيد به منظور ايجاد برابري، فراهم نمودن موقعيـت همكـاري            هاي مؤثر و    يكي از روش  
موقعيتي كه در آن شـرايط ورود و ادامـة همكـاري، وابـسته بـه         . باشد  ميان دانش آموزان مي   

كننـده بـدون توجـه بـه        در اين موقعيت، بايد افـراد همكـاري       . باشد  ميزان مشاركت افراد مي   
د، موقعيـت و امتيازاتـشان اسـت، دسـت بـه            سوابق پيشينه ايشان كه شامل نـوع طبقـه، درآمـ          

گيـرد كـه    همكاري و مشاركت در زمينة عدالت اجتماعي، زماني قـوت مـي       . همكاري بزنند 
مواجهـه  ... گرايي، جنسيت و تبعيض جنـسي و        هايي چون نژادگرايي، طبقه     جامعه با نابرابري  

تر و داراي مقـام و         ضعيف ها، منجر به آن مي شود تا افراد، خصوصاً افراد           اين نابرابري . باشد
هاي مختلف اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي، همكـاري و      هاي پايين نتوانند در عرصه     موقعيت

شـود تـا ايـن افـراد از يـك طـرف نتواننـد                 اين امر به نوبة خود باعث مي      . تعامل داشته باشند  
تفكـر و حـل     هاي    ها و استعدادهاي خود را بروز دهند و از طرف ديگر، نتوانند شيوه              توانايي

در اين راستا، هدف مـشاركت،    . ها هستند، بياموزند    مسئله را از افرادي كه داراي اين توانايي       
ايجاد زمينه براي حـضور تمـامي افـراد در يـك كـار و جـستجوي برابـري و اصـالح بـراي                        

هـاي روانـي، رفتارهـاي ناراحـت          هاي روحـي و پريـشاني       هايي است كه به خاطر بيماري       آن
شود كه فرايندي  باشد؛ همچنين، همكاري زماني كارآمدتر مي اند، مي ربه كردهتج كننده را
به اين معني كـه دانـش آمـوزان    ). 13،2008گانلز(گونه حاكم بر مشاركت افراد باشد   مشاوره
تر را به منظور موفقيت در همكاري مورد حمايت و راهنمايي قرار دهـيم؛ لـذا چنـين           ضعيف

شـود كـه مـديران و معلمـان نـسبت بـه دانـش         بيت منتج به اين مي  امري در فرايند تعليم و تر     
هـا و   آموزان برخورد و رفتاري حمايتي داشته باشند و سعي نمايند برآينـد سياسـت گـذاري               

هــا و  گـذاري وري هرچــه بيـشتر افـراد محــروم شـود؛ سياســت   اقـدامات تربيتـي باعــث بهـره   
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 فاصـلة طبقـاتي را احـساس ننماينـد و     اي باشد كه دانـش آمـوزان،   فرايندهاي تربيتي به گونه 

  .اي براي همكاري دانش آموزان و ساير عوامل تربيتي فراهم شود نظام منصفانه
  آموزان دانشهاي منصفانه با راي تعاملسازي بزمينه: روش دوم-2-10-1-2

، اشاره به اين امر دارد كـه بـا تحقـق    آموزانهاي منصفانه با دانش  سازي براي تعامل  زمينه
شـود؛ از  دالت از سوي متوليان تربيت، احساس رضايت و خشنودي در متربيـان ايجـاد مـي     ع

انداز بر عملكرد تربيتـي مـدارس       آموزان و متربيان، نظامي عادالنه را سايه      اين رو، اگر دانش   
شـوند؛ در غيـر ايـن صـورت، فرهنـگ      ها مـي  مند به انجام فعاليت  خود ببينند، مشتاق و عالقه    

در ايـن زمينـه حـضرت اميـر       . اپلوسي و فرار از مدرسه شكل خواهد گرفت       دروغ، تقلب، چ  
رو و خندان بـاش،      خو و مهربان باش، گشاده      با مردم فروتن، نرم   «: فرمايند   مي 27در نامة   ) ع(

شـدن بـه مـردم بـه تـساوي رفتـار كـن، تـا بزرگـان در                   نگـاه و خيـره     هايت و در نـيم      در نگاه 
ها در عـدالت تـو مـأيوس نگردنـد؛ زيـرا خداونـد از شـما                  ستمكاري تو طمع نكنند و ناتوان     

اگـر كيفـر دهـد،    . كنـد  بندگان درباره اعمال كوچك و بزرگ، آشكار و پنهان پرسش مـي         
پژوهش ها، در رابطه   .»شما استحقاق بيش از آن را داريد و اگر ببخشد، از بزرگواري اوست            

 تعهـدكاري در مراكـز را نـشان    هاي منـصفانه، رابطـة مـستقيمي بـين عـدالت و           با تأثير تعامل  
مدارانه، موجب افـزايش سـطح تعهـد افـراد بـه      اند و اينكه ادراك حضور قواعد عدالت        داده

شود؛ چنانكه عدم احساس نظام منصفانه، منجر به بروز تقلب، فريب و           اهداف سازمانشان مي  
  ).59: 1389گل پرور، (شود  مي... 

  فردي در تربيتهاي پاس داشتن تفاوت:  اصل دوم-2-10-2
در كنار و مكمل اصـل      ) ع(هاي فردي در ديدگاه حضرت امير       اصل پاس داشتن تفاوت   

در واقع، همان طور كه اشاره شد، افراد بـا وجـود داشـتن حقـوق برابـر، در               . باشد  برابري مي 
باشند؛ از ايـن رو، رونـد حـاكم بـر             ها و استعدادهاي متفاوتي نيز مي       عين حال داراي توانايي   

هـا و اسـتعدادهاي    اي باشد كه بر اساس آن افـراد داراي توانـايي   م و تربيت، بايد به گونه  تعلي
دهـي شـده و از امكانـات برخـوردار         هاي خـود، مـسئوليت      متفاوت بتوانند با توجه به توانايي     
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گردند و در نهايت با توجه به مسئوليت خود، مورد بازخواست، پاداش و تنبيه قـرار گيرنـد؛                  

باشد، مستلزم حفـظ   اساس اين اصل، توزيع مناسب امكانات كه حق هر فردي ميدر واقع بر  
دهي بايد مبتنـي بـر      باشد؛ يعني تكليف    ها مي ها در اعطا و بازخواست مسئوليت       كرامت انسان 
هـا در تربيـت، بيـان      در ادامه، روشي براي تحقق اصل تفـاوت       . هاي انساني باشد    حفظ ارزش 

  .شودمي
  14كليف به قدر وسعت: روش -2-1 -2-10 

ها و تخصصشان انتخـاب شـوند، از    به منظور آنكه هر كدام از اعضا با توجه به شايستگي        
هر كدام از افراد متناسب با تخصصشان، ايفاي نقش خواسته شود، از افراد با توجه بـه ايفـاي     

يـد  هـاي مـؤثر و مف   نقش، قدرداني شود و پاداش متناسب با عمل فرد انجام شود؛ بايـد روش       
هـا در  پـژوهش . باشـد  ها، تكليف به قدر وسع افـراد مـي    به كار برده شود؛ از جمله اين روش       
هـاي   ها، حساس و درگير با رابطه بـين ارزش   اند كه انسان    زمينة روانشناسي عدالت نشان داده    

  ).623-616: 15،2009كالن(شان هستند خودشان و ارزش نتايج عمل
دانـش آمـوزان   . كسان با عـدالت در مدرسـه درگيرنـد    دانش آموزان و معلمان به طور ي    

خواهان برخوردي برابر از طرف معلمانشان هستند كه اين به معناي استفاده از استانداردهاي              
عدالت توزيعي در ارزيـابي، در گـرو آن   . اي يكسان براي تمامي دانش آموزان است   مقايسه

ه شـوند نـه در مقايـسه بـا دانـش            است كه دانش آموزان با توجه به موفقيت خودشان سنجيد         
  ).433-420: 16،2006دالبرت(آموزان ديگر 

در تميز عدالت از بخشش بيان فرمودند، در ايـن مرحلـه   ) ع(طور كه حضرت امير     همان
عدالت، بايد حاكم بر نظام توزيع و همكاري افراد باشد و بخـشش، زمـاني اسـت كـه افـراد              

در اين مرحلـه  .  ناخواسته نتوانند ايفاي نقش كنندناتوان به علت داشتن ضعف و يا مشكالتي   
يابد؛ لذا بايد روش تكليف به قـدر وسـع را هـم در                است كه انصاف و بخشش ضرورت مي      

  .فرايند تربيت و هم در پايان آن در مسند ارزيابي عملكردهاي تربيتي مورد توجه قرار داد
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  شناخت:  اصل سوم-2-10-3
دانـش و   . باشـد   يابي به دانش و بصيرت مي     زمند دست بديهي است تحقق اصول فوق، نيا     

تصميماتي كـه منجـر بـه       . اي را اتخاذ نمود     بصيرتي كه بتوان بر اساس آن تصميمات عادالنه       
بهبود فرايند تربيتي گردد؛ در واقع تصميم در رابطه با نحوة روابط افـراد، چگـونگي تقـسيم                  

هـا، همگـي مـستلزم دانـش و بـصيرت             يـه هـا و تنب     ها، بازخوردها، پـاداش     امكانات، مسئوليت 
دانـش، راه  «: فرمايند  مي284در رابطه با فوايد دانش در حكمت       ) ع(حضرت امير   . باشند  مي

شود تا    اين امر منجر مي   . »َقَطع اْلِعلْم عذْر اْلمَتعلِّلينَ     » «جويان بسته است  عذر تراشى را بر بهانه    
ه تلقي نمـوده و بـه پيـشبرد اهـداف تربيتـي اهتمـام               عامالن تربيت، نحوة تصميمات را عادالن     

در تعليم و تربيت نيز، يكي از عوامل تأثير گـذار بـر بهبـود عملكـرد تربيتـي، وجـود            . ورزند
فضايي است كه در آن عوامـل مدرسـه از مـدير، معاونـان، معلمـان، خـدمتگزاران و دانـش                     

ت داشـته باشـند و آن را        آموزان در آن، هم نسبت به نظام حاكم بر مدرسـه احـساس رضـاي              
عادالنه بدانند و هم اينكه نسبت به تـأمين حقـوق و مزايـاي مـادي و معنـوي خـود احـساس                    
عادالنه بودن داشته و قوانين و روند جاري بر تصميمات را عادالنـه و منـصفانه تلقـي نماينـد           

  ). 362: 1386قلي پور، (
دادهاي منصفانه و غير منـصفانه،  اند كه روي نشان داده در روانشناسي اجتماعي     هاپژوهش

هـا بـه نوبـة خـود،          اند و ايـن قـضاوت       ها داشته   هاي عادالنه انسان    تأثيرهاي عميقي بر قضاوت   
هـا و رفتارهـاي ديگـر دارنـد؛ بنـابراين، مـردم در             اغلب تأثيرهاي مهمي بر اعتقادها، نگـرش      

رشان هستند؛ زيرا آنها    گيري، نيازمند استفاده از تمامي اطالعات مرتبط با موضوع كا         تصميم
  ).219-201: 2007، 17بوس(دانند  هاي نامعتبر، مي تر از رويه هاي دقيق امور را عادالنه رويه

گردد؛ از اين رو اسـت   در نتيجه، اصل شناخت، بنيادي اساسي در تحقق عدالت تلقي مي 
شـند؛  با گروهى كه تسليم حامالن حق مى     «فرمايند     مي 147در حكمت   ) ع(كه حضرت امير    

اى، شـك و ترديـد در        اما ژرف انديشى الزم را در شناخت حقيقت ندارند، بـا اولـين شـبهه              
هـاى فـراوان مـن       زنـد؛ پـس نـه آنهـا، و نـه اينهـا، سـزاوار آمـوختن دانـش                   دلشان ريشه مـى   
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پس به درستي نگريست و آگاه شـد،        «: فرمايند   مي 152در خطبة    ؛ همچنين ايشان  »باشند نمى

هـا و گـم شـدن در     گرفت، سپس راه روشني را پيمود و از افتادن در پرتگـاه        ها پند     از عبرت 
ها دوري كرد و كوشيد تا عدالت را پاس دارد و براي گمراهان جاي اعتراض باقي                  راه كوره

نگذارد، كه در حق سختگيري كند يا در سخن حق، تحريـف روا دارد يـا در گفـتن سـخن                     
  . »راست بترسد

  
  هاگيريدر تصميممشورت :  روش-2-10-3-1

تـوان بـه منظـور تحقـق اصـل شـناخت دربـاره                ها و راهبردهايي را كه مـي        يكي از روش  
توجـه بـه مـشورت از ايـن رو      لـزوم   . باشد  ها مي گيريعدالت به كاربرد، مشورت در تصميم     

هـا شـده و در نتيجـه بـه            است كه تصميم بدون مشورت، منجر به عدم شناخت تمـامي جنبـه            
هـا اقـدام   ت خواهيم يافت؛ لذا دائماً بايـد بـه اصـالح و بـازنگري تـصميم           شناختي ناقص دس  

اگـر راي و انديـشه زمامـدار         «:فرماينـد    مي 59در اين زمينه در نامة      ) ع(حضرت امير   . نماييم
َفـاِنَّ اْلـوالِى اِذَا اخَْتَلـف    « . »دارد دچار دگرگوني شود، او را از اجراي عدالت بـسيار بـاز مـي            

 َنعم واهلِ   هـدكَثيراً ِمـنَ اْلع ذِلك بـه منظـور درمـان ايـن     207خطبـة   در؛ از ايـن رو، ايـشان   »ه 
از گفتن حق يا مشورت در عدالت خودداري نكنيد؛ زيـرا مـن خـود را                «:  مي فرمايند  معضل

ِبعـدل، َفـاِنّى َلـست فـى         اَو مـشُورة  « .»دانـم  برتر از آنكه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم، نمـي           
عوامل و عناصـر تربيتـي      شود    ؛ در نتيجه مشورت باعث مي     »آمنُ   نَْفسى بِفَوقِ اَنْ اُْخطِئَ، و ال     

خصوصاً معلمان، مديران و دانش آموزان نسبت به شرح وظايف، تخصيص امكانات، آگـاه              
  . باشند و آن را معقوالنه بپذيرند

  پروريعدالت: مبناي دوم
ك مبناي بنيادين و يك ضرورت براي حفظ و بقـا و            مداري هر چند به عنوان ي       عدالت

باشـد؛ امـا، ايـن بـه تنهـايي، شـرط كـافي بـراي تحقـق                  بالندگي جامعة عادالنه، ضروري مي    
عدالت و رسيدن به سعادت نيست؛ از اين رو، ما عالوه بـر ايجـاد محيطـي عادالنـه، نيازمنـد                 
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ت ابتدايي مقالـه بيـان گرديـد،    همان طور كه در قسم. پرورش فرد و متربيان عادل نيز هستيم     

دهنـد كـه شـامل دانـش، ژرف انديـشي،             عدالت را بر چهار پايه قـرار مـي        ) ع(حضرت امير   
باشد؛ در واقـع ايـن چهـار مؤلفـه، زمينـة شـناخت چيـستي                  شكيبايي و نيكوداوري كردن مي    

 همـراه  شناخت را به عنوان يك اصل تربيتي     . نمايند  عدالت و التزام عملي به آن را فراهم مي        
در ادامـه، التـزام عملـي را بـه     . با روش مشورت در قسمت گذشته مـورد توجـه قـرار داديـم            

  . عنوان يك اصل تربيتي در راستاي تحقق غايت عدالت مورد توجه قرار خواهيم داد
  ورزيالتزام عملي به عدالت: اصل چهارم
 توجـه زيـادي   هـاي عادالنـه،   در كنار توجه به شناخت و تصميم گيري       ) ع(حضرت امير   

به ايمان به حق و التزام عملـي بـه آن دارنـد؛ در واقـع، عمـل بـه عـدالت، مـستلزم توجـه بـه               
شـناخت نيـز، همـان طـور كـه بيـان گرديـد،        . شناخت، اعتقاد، التزام و عمل به حق مي باشد      

ها به حقوق ديگران و تـالش بـراي    شود كه فرد، در تمامي شرايط و موقعيت         منجر به آن مي   
مـومن كـسي اسـت كـه     «: فرماينـد   مي86در اين زمينه ايشان در خطبة      .  اقدام نمايد  حفظ آن 

ورزي او  در گرو آن است كه هواي نفس را از       خود را به عدالت ملزم بدارد و آغاز عدالت        
ـ     «. »دل بيرون رانده، حق را بشناسد و به آن عمل كند       هِ قَد اَْلـزَم نَْفـسه اْلعـدلَ، فَكـانَ اَولَ عدِل

مؤلفـة نخـست،    . ، سه مؤلفة اصـلي وجـود دارد       )ع(در اين كالم امام     . »نَفْى الْهوى عنْ نَْفسِهِ     
شناخت، منجر به رسيدن بـه حـق        . باشد  شناخت حق، مؤلفة دوم التزام و مؤلفة سوم عمل مي         

باشـد؛ در   شود و التزام، به معناي پذيرش حق است و عمل، نشان دادن التزام بـه حـق مـي              مي
  .تيجه توجه به التزام عملي و ايجاد آن در راستاي تحقق عدالت امري ضروري خواهد بودن

  
  ورزي عدالت18تحميل به نفسِ: روش

هايي  چون تحميـل   التزام عملي و دست يابي به آن نيز، خود در گرو به كارگيري روش           
 كـه فـرد     روش تحميل به نفس از آن رو ضرورت دارد        . باشدورزي مي به نفس عملِ عدالت   

گرايي كـه زمينـه آن در وجـود آدمـي           بعد از شناخت حق و حقيقت، به دليل روحيه منفعت         
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قرار دارد، ممكن است از انجام عدالت سرباز زند؛ از ايـن رو تحميـل نمـودن انجـام اعمـال                     

. باشدورزي ميتواند روش مؤثر و مفيدي براي ملزم كردن نفس آدمي به عدالت      عادالنه مي 
توان در عمل امـر بـه معـروف و نهـي از        ورزي را مي   اين تحميل  به نفس عدالت      اي از   نمونه

: فرماينـد   مـي 374در زمينة امر به معروف در حكمـت        ) ع(حضرت امير   . منكر مشاهده نمود  
و اِنَّ االَْمــرَ  »سـخن عـدل اســت در برابـر حــاكم ظـالم    .... امـر بـه معــروف و نهـي از منكــر   «

 ىالنَّهرُوفِ وعْنَكرِ    بِالْمنِ الْماِمام جاِئر   ....  ع ل ِعْنددةُ عهاي كاربست روش تحميـل  زمينه. كَلِم
شود و عاملي است كـه      ورزي در تربيت، از سوي عامالن آن بسيار فراهم مي         به نفسِ عدالت  

ها در قضاوت در مورد ديگران و اعطاي مسئوليت به آنها و          تواند از دخالت حب و بغض     مي
  .شان، جلوگيري نمايدبازخواست

  گيري  نتيجه-3
يكـي  ) ع(توان به اين نتيجه دست يافت كه عدالت در ديدگاه حضرت اميـر              در پايان مي  

ايشان با تأكيد بـر حقـوق برابـر افـراد، لـزوم اعـاده و حفـظ آن را                    . باشد  از حقايق هستي مي   
در كنـار برابـري در   . دداننـ  همواره ضروري و به عنوان وظيفة هر فرد در برابر افراد ديگر مي   

هاي افـراد در زمينـة    اي، مانند آزادي و شرافت انساني، حضرت، توجه به تفاوت         حقوق اوليه 
هاي كسب درآمد و ثـروت دارنـد؛ از ايـن رو ايـشان در كنـار مـساوات و                     ها و شيوه    توانايي

ت و  مـساوات و عـدالت تـوزيعي، لـزوم شـناخ          . اي به عدالت توزيعي نيز دارند     برابري توجه 
اي آرمـاني     تصميمات عادالنه همراه بـا التـزام عملـي افـراد را بـه منظـور رسـيدن بـه جامعـه                     

نمايد؛ از اين رو تعليم  و تربيت، به منظور تحقق عدالت بايد در اين مـسير گـام                    ضروري مي 
هاي تربيتي بايد همواره با توجه به حفظ و اعـادة حقـوق اساسـي افـراد،                   بردارد؛ يعني محيط  

هاي آنان، توجه به تصميمات عادالنه و ايجاد طرقي به منظور تربيـت فـردي                  تفاوت توجه به 
  .عادل كه داراي التزام عملي به عدالت باشد، گام بردارند
هاي استخراج گرديده در اين مقالـه   در نهايت، الزم به يادآوري است كه اصول و روش      

باشـند؛   ت در تعليم و تربيت نمـي هاي تأثيرگذار در رابطه با تحقق عدال تمامي اصول و روش  
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شناسـي و   شناسـي، انـسان شناسـي، معرفـت       لذا ضرورت توجه به مبادي و مفروضات هـستي        

هـايي   توانـد، زمينـة اسـتخراج اصـول و روش       مـي ) ع(شناسي در ديدگاه حضرت امير      ارزش
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