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یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَُّامِينَ لِلَُّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا »
وا یَجْرِمَنَُّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَُّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَُّقْوَى وَاتَُّقُ

 »سوره مباركه مائده. ترجمه:  8آیه  «ناللَُّهَ إِنَُّ اللَُّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُو
اید! همواره براى خدا با تمام وجود قيام اى كسانى كه ایمان آورده

دهيد و هرگز دشمنى با قومى، كنيد و به انصاف و عدالت گواهى 
كه به تقوا  عدالتى وادار نكند. به عدالت رفتار كنيدشما را به بى

نزدیكتر است و از خداوند پروا كنيد كه همانا خدا به آنچه انجام 
  (سوره مائده 8آیه دانشنامه اسلامی، ) «.دهيد آگاه استمى

نامه مولای متقيان، اميرمؤمنان علی در فرازی از فرمان
ای  ..."شتر نخعی، چنين نگاشته شده است السلام به مالک اعليه

پسر حارث خدای خود را غافل مپندار كه او هميشه در كمين 
ترین دقت گوش كند و كوچکستمكاران است، فریاد بندگان را به

نظر نفرماید. ميدانی كه ترین كسان صرفگمظلمه را از بزر
آن كه  ا برای زمامدار در همه حال چيست؟هترین صفتمحبوب

رو و متوسط باشد و عدلش مانند ابر همواره در راه زندگی ميانه
رحمت سراسر كشور را در سایه گيرد و با جدیت تمام بكوشد كه 

ملت زیردستانش را راضی و خشنود سازد. ای مالک، از خشم 
ای از خشم خداوند قهُّار است. هميشه مقربان و بترس كه نمونه

نزدیكان خود را فدای مصلحت عموم كن، زیرا ویژگان هرچه از 
تو برنجند، هرگز با رنجش توده قابل مقایسه نيست. چاپلوسان 
ثناگو را از خود بدور دار زیرا آن ناكسان هميشه طالب نعمت و 

چنگ بلا سپرده، خود سان ترا بهآسایشند و در روز سختی چه آ
بگرد دیگری حلقه زنند. ای نيست باد آن یار همدم كه هنگام 

كه در موقع تنعم و گاه نكبت دور، آن دولت نزدیک باشد و به
كه عدالت و انصاف آسایش پهلوی تُست و هنگام بلا مزاحم تو، آن

كه در تو را دوست ندارد و نامت را به مبالغه و گزاف یاد كند، آن
برابر نعمت سپاس نگزارد و در ميدان پيكار سست و هراسان 
باشد. چنين كسی هرقدر با تو نزدیک و به دربارت محرم باشد، 

. زنهار او را از خود بدور ستوتدشمن جان تو و بلای حكومت 
 "...كن، چنانكه خدایش از فضيلت انسانيت بدوركرده است

ه مالک اشتر نخعی، ترجمه نامه حضرت علی عليه السلام بفرمان)
 (0931خانه فرهنگ و هنر گویا، تابستان مرحوم جواد فاضل، چاپ

های سلامت در عوامل و شرایط اجتماعی زندگی مردم نابرابری
ب، بيكاری، درآمد ن نامناسب، مسكفقر، تغذیه نامناسریشه دارد. 

كونت در اجتماعی، س هایت اندک، تبعيضنامطمئن، تحصيلا

ترین عوامل تعيين كننده از عمده ،ی محرومهامحيط
عدالتی در روند. عدالت یا بیشمار میبه متلاسهای نابرابری

های كنندهسلامت پيامد نهایی در هم آميختگی سه گروه از تعيين
دكتر مریم بهشتيان، دكتر عليرضا اجتماعی سلامت است )

 ليلاروی، افضلی، دكتر اردشير خسمنش، دكتر حسين ملکاوليایی
محسين صالحی لاآباد، دكتر محمدرضا ذاكری، دكتر غحسينی قوام

های عدالت در سلامت، دبيرخانه عوامل اجتماعی : شاخصنیلاز
تعيين كننده سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، 

 (:0931تابستان 
های ساختاری اثرگذار: )حكومتی، اقتصادی، الف( سياست

های فرهنگی، ارزشی: بازار كار، فرصت اجتماعی، عمومی،
استخدامی، شرایط كار، شرایط مسكن، نظام آموزش و پرورش، 

 نظام سلامت، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، انسجام دولتی(
 ( ستان، شهرستان، شهر، روستا، محلهب( محل زندگی )ا

های فردی )سن، جنس، نژاد، سطح درآمد و ج( مشخصه
 وضعيت اشتغال، وضعيت استخدام، تحصيلات(دارایی، 

عدالتی و تلاش برای ساز بیدر شناخت علل اجتماعی زمينه
زدودن آن از ساحت نظام سلامت، سه راهبرد علاج جویانه ارائه 

 شود:می
اول و اساس و پایه سعادت و ستون عظيم و باشكوه عدالت، 

ظلم و  هایهمانا تأمل در آیات الهی و توصيف عدالت و ریشه
نابرابری، در كلام امام علی و سایر معصومين عليهم السلام است. 
دوم كه اساس سلامت در نظام مقدس جمهوری اسلامی است، 

های كلی سلامت و سایر بندها و مفاد سياست 0عمل به مفاد بند 
ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی،  "...ارزشاین سند متقن و با

سلامت مبتنی بر اصول و  بهداشتی، درمانی و توانبخشی
كه  ..."سازی آن در جامعهاسلامی و نهادینه -های انسانیارزش

  ای است.های پایهعدالت در سلامت از ارزش
سوم و حائز اهميت علمی و اجتماعی و نيز اخلاقی و معنوی، 

لامت با برقراری ه ساتخاذ رویكرد عوامل اجتماعی تعيين كنند
ی و اقدامات اجتماعی نيز به عنوان ارتباط بين دانش فنی پزشك

عدالتی در سلامت، از جایگاه و راه حلی در زدودن زنگارهای بی
 ارزش برخوردار است. 
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