
 
 
 
 
 
 

 

 نظام اجتماعی
 حق الناس. 01

 

خدای سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خویش مقدم کرده است و رعایت حقوق مردم به ادای حقوق : می فرماید( ع)امیرمؤمنان   
 .بخشوده نمی شود( بدون ادای حق الناس)ستم برخی بندگان بر برخی دیگر : خدا خواهد انجامید؛ همچنین می فرماید

 کمترین و الزم ترین حقوق
پسندی برای او نیز بپسندی و آنچه ترین حقوق برادرت بر تو این است که هر آنچه را برای خودت میکم: فرمود( ع)امام صادق    

است که آدمی تنها حق را ها این ترین آنواجب. مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد: پسندی بر او نیز روا نداری و نیز فرمودبرای خود نمی
 .بگوید، هرچند به زیان خود یا پدر و مادرش باشد

 پیامد تجاوز به حقوق
به عزت و جاللم سوگند، از ستم هیچ ستمگری نخواهم گذشت، گرچه به اندازۀ : خدای متعالی می فرماید :فرمود( ع)امیرمؤمنان    

هرکس آبرو و حیثیت مؤمنی را بشکند، باید آن را : فرمود( ع)امام صادق . دست بر دست زدنی یا فشار دادن دستی از روی ستم باشد
 .ترمیم کند

 ضرورت عدالت. 00
عدالت نیاز هر جامعه و مایه نشاط و شادابی مردم است و جامعه بی عدالت، پیشرفت و توسعه ندارد، عدالت در فرهنگ اسالم و      

] امنیت، عدالت و حاصلخیزی : سه چیز مورد نیاز همه مردم است: ی فرمایدم( ع)امام صادق. تشیع ارزش و اهمیت واالیی دارد
 [.فراوانی و ارزانی

 عدالت حاکمان
با : فرمایدمی( ع)امام صادق . پیشگی به آنان تأسی می کنندعدالت رهبران جامعه اهمیت ویژه ای دارد، زیرا مردم نیز در عدالت   

 . اند که سه ویژگیِ مهربانی، سخاوت و عدالت به آنان عطا شده باشدترین حاکمان و رهبران کسانیفضیلت
آن . پیشه است، تسلط بر خود، عامل شکوفایی عدالت در انسان و گرایش دیگران به انسان عدالت(ع)بر پایۀ حدیثی از امیرمؤمنان

ات تودۀ مردم به سبب عدالت پیشگی[ کردیو عدالت را دربارۀ خود اجرا ] زمانی که حکم تو بر خودت نافذ شد : حضرت می فرماید
 .آورندبه تو روی می

پسندد برای دیگران هم بد شمارد و هر شناساند که انسان هرچه را برای خود نمیپیامبر یکی از نشانه های عدالت را چنین می   
 .در عدل، اهل قسط خواهد بود عادل ودر این صورت در دادگری . پسندد برای دیگران هم دوست بداردچیزی را برای خود می
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