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با یعدالت اجتماعتیمفهوم و ماه
*یاسالمکردیرو

4/10/1391تاریخ تأیید:16/8/1391تاریخ دریافت:
**سیدرضا حسینی________________________________________________________________

چکیده
ینییارائه تب،يو اقتصادیاجتماعاز جمله علوم گوناگون؛ يهاعدالت و کاربرد آن در عرصهیگستره معان

هندسـه معرفـت   نخسـت عنـوان خشـت   بهیعدالت اجتماعییمحتواهیمامنسجم و مستدل از مفهوم و درون
و یاجتماععدالتهايمیو تقستیمفهوم، ماهنییبا تبروپیش. نوشتارکندیميرا ضروریعدالت اجتماع

» موضـعه یفـ یءوضع الشـ «دهیمطلب است که انیدادن انشاندنبالباره بهنیمطرح در اهايهینظریبررس
است.یو اصطالحات علمینیدر لغت، نصوص دیفاقد پشتوانه کافیعدالت اجتماعفیدر تعر

و يبرابـر ،آن در عـدالت عـام  یاصطالحيو معنايبرابر،عدالتيدهد که مفهوم لغویمقاله نشان م
. شـود یمریتعب» حقتیرعا«طور خالصه به نفس با حق است که بههايتلعمل، رابطه و حا،يمطابقت رأ

حـق بـا   يطـا مقـدار اع يقانون و برابريهمگان در اجرايحق، برابرتیرعايمقتضا،یدر عدالت اجتماع
عدالت سازگارتر است.فیدر تعر» حق حقهياعطاء کل ذ«دهیبا اییمعنانیاستحقاق است و چنزانیم

یمورد نظر آن در عدالت اجتماعيو معنا» حق«يو کاربردهایمعانيادامه به واکاودر رو پیشمقاله 
ازیـ سـلطه و امت یاعتبار نـوع يبه معنایعدالت اجتماعفیکه حق در تعررسدیمجهینتنیو به اپردازدیم

از مفهـوم  تفـاوت مفهـوم حـق م  یـز ناست. »الحقهیعلمن«يبرافیتکلپدیدساختنحق و مالزم با يذيبرا
.شودیاخالق را شامل نمطهیمتداول در حیحکم بوده و حقوق استحباب

.ییاکارت،یحکمت، عقالنف،یحق، حکم، تکل،یعدالت اجتماعواژگان کلیدي:
,JEL:D63بنديطبقه Z12.

یمطالعـات اسـالم  ونیسـ یبه سفارش کم1390در سال نویسنده است که یقیمقاله مستخرج از تحقنیا. *
مصلحت نظام انجام داده است. صیمجمع تشخ

:Email.گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاهیعلمتئیعضو ه. ** srhoseini@hawzeh.ac.ir.
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مقدمه
هاي حیات جمعی و ثبات نظام اسالمی در گـرو ارائـه مفـاهیم کـاربردي و     شاخصيارتقا

تـرین شـاخص   هاي اصیل اسالمی درباره موضوعات اساسی است. عدالت مهـم نظریهتولید 
مهم اسالم است. از آنجا که واژه هايیکی از هدفآنحیات بشري بوده و برقراري يارتقا

و فهم معناي آن، مقدمه فهـم  کار رفته فراوان بههايروایتو کریمعدالت در نصوص قرآن
به بررسـی مفهـوم و ماهیـت عـدالت     رو پیشه است، در نوشتار بارهاي اسالم در اینآموزه

امـا بـا   ؛خواهیم پرداخت. شاید پرداختن مفصل به این امر تا حدودي تعجب برانگیز باشـد 
عنایت به اینکه در کنار مفهوم عـدالت مفـاهیم دیگـري ماننـد برابـري، کـارایی، عقالنیـت،        

هـاي  خاصـی دارنـد و عـدالت حـوزه    ی... نیز مطرح است که هر کدام بار معنایحکمت و
که هر یک از آنها اقتضـائات  دارد... فردي و اجتماعی، اخالقی، حقوقی، کالمی وگوناگون 

هـاي گونـاگون   خلط بحث و بازشناسی حـوزه خاصی دارند، الزم است جهت جلوگیري از 
تا هی است . بدیکنیمطور دقیق بررسی این مفهوم را بههاي گوناگونعدعدالت از یکدیگر، ب

دربـاره گونـه بحثـی   ن نشـده باشـد هـر   طور دقیـق معـی  ا بهکه مفهوم عدالت براي مزمانی
سازي براي آن بدون مبنا بوده و از افتادن در بیراهـه و ارتکـاب   معیارهاي عدالت و شاخص

ولغـت، مفـاهیم  درآنپیرامـونی هـاي واژهوعـدل معنـاي اشتباه مصـون نخـواهیم بـود.   
عـدالت بـراي شدهمطرحاصطالحیهايمومفه،هاروایتوکریمقرآندرعدلکاربردهاي

معناي حق و چگـونگی ارتبـاط   نیزو آنموضوعاجتماعی ووفرديهاياجتماعی و جنبه
دهند. هدف مقالـه از  را تشکیل میروپیشمقالههايبحثهايناعنواجتماعیآن با عدالت

کاستن از ابهامات و رفـع سـوء تفاهمـات موجـود     هرااین است که در پیشین بررسی موارد 
درباره مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی گام بردارد.

پیشینه تحقیق
... بحـث  کالم، اخالق، فلسفه سیاسی، فقه ومانندگوناگونیهاي عرصهلت درموضوع عدا

و دارداي. در زمینه علوم اجتماعی نیز موضوع عـدالت اجتمـاعی ادبیـات گسـترده    شودمی
مورد هاي آنآن مانند ضرورت، مفهوم، اصول و معیارها، مبانی، شاخصگوناگون هاي جنبه

دیگـر و عدل الهـی در کتاب مطهريبوده است. در دوره معاصر استاد ورانهتوجه اندیش
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حقـوق  ،اقتصـادنا کتـاب  درصـدر اند. شهید آثار خود تا حدودي به این موضوع پرداخته
هـاي پـس از   انـد. در سـال  طور مستوفی مـورد بحـث قـرار داده   ثروت را بهتوزیع درآمد و 

ارائـه شـده و   بارهمتعددي در اینهايهو مقالهاباهاي اخیر کتویژه سالانقالب اسالمی به
امـا بـا ایـن همـه، پیچیـدگی ایـن موضـوع و        ؛ی نیز برگزار شـده اسـت  فراوانهاي همایش

هاي پژوهشی حفظ کرده را در صدر اولویتبارهدر اینپنهان آن، اولویت تحقیق هايهزوای
هاي مهم عدالت اجتماعی که در ادبیات موجود کمتر مـورد بحـث قـرار    است. یکی ازجنبه

آورده است، مفهوم و ماهیت عدالت اجتمـاعی  پدیدموجود را هايگرفته و بسیاري از ابهام
مبانی نظري عدالت اجتماعیهاي کتابتوان به میبارهاست. از جمله کارهاي موجود در این

در هواي حق ؛)1384(حسین عیوضلونوشتهییاعدالت و کار؛ )1375(حسین توسلینوشته
بررسی جامع مفهـوم عـدالت از   «هايمقالهو)1381(محمدعلی موحدنوشتهو عدالت

مقالـه  ؛ حیـدر حمیـد حـاجی  نوشـته  سیاسیمعرفتدوفصلنامه2شماره در» دیدگاه اسالم
علمی فصلنامه 17در شماره یوسفیاحمدعلینوشته » اسالمدیدگاهازاقتصاديعدالت«

نوشـته 6ماره ، شـ فصلنامه فلسفه دیندر » نظریه جامع عدالت«؛ اقتصاد اسالمیپژوهشی 
طور خاص بر تبیین اشاره کرد. در میان تمام این آثار اثري که به)1389(ناصر جهانیان

هـاي  حوزهدیگرمفهوم و محتواي عدالت اجتماعی و ترسیم جایگاه آن در مقایسه با 
هاي حقوقی و اخالقی و نسبت عدالت با مفاهیم مرتبط بازشناسی جنبهیزنعدالت و
.شد... پرداخته باشد مشاهده نیی، عقالنیت وامانند کار

لغتدرمعناي عدل 
بري، راستی و راسـت ایسـتادن، نظیـر،   مانند مساوات و براتعدديدر معانی معدل در لغت

روي و رعایت حـد وسـط، دادگـري و حکـم بـه حـق و       همتا و معادل، کیل و پیمانه، میانه
انصاف، شخص، قول یا حکمی که مورد رضایت و خشنودي مردم واقع شـود، ضـد جـور   

/353صق،1412عســکري،/40-38ص،2جق،1409فراهیــدي،(اســتشــدهاســتعمال 
فیروزآبـادي، /433-430ص،11جق،1410منظـور، ابن/191-190ص،3ج،1364ثیر،أابن
.)14-13ص،4جتا]،[بی
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پس از بررسی معانی )303-301، ص4ج، 1371قرشی، (قاموس القرآندر کتاب قرشی
یـابی معـانی   کـه بـه ریشـه   فـارس ابندانسته است. » برابري«معناي اصلی عدل را ، گفتهپیش

دو معنـاي عـدل   حقیقی لغات و بازشناسی آنها از معانی مجازي شـهرت دارد، دربـاره ایـن   
أصالن صحیحان لکنهما متقابالن کالمتضادین أحدهما یدل على اسـتواء  ،العین والدال والالم«گوید: می

نیـز معنـاي   اصـفهانی راغب. )248-246ص،4ج،1387، فارسبن(ا»واآلخر یدل على اعوجاج
. بـه  )564-562، ص2ج،1375حسینی، (خسرويده استکراصلی عدل را مساوات معرفی 

عدل در مقایسه با یکـدیگر از مقولـه اشـتراك لفظـی     گوناگونشناسان معانی این لغتباور
علـت شده و بقیـه معـانی بـه   گرفته» برابري«نبوده و همه آنها در اصل از یک معناي واحد 

اند.از این معنا اشتقاق یافتهناگون گوهاي مناسبت
، 8ج، 1360مصـطفوي،  (التحقیـق فـی کلمـات القـرآن الکـریم     در کتـاب  مصـطفوي عالمه 

معنـاي  ند با این حـال  کیید میأضمن اینکه بازگشت این معانی به معناي واحد را ت)56ص
ت.ده اسکرمحوري و اصلی عدل را رعایت حد وسط میان افراط و تفریط معرفی 

رعایـت حـد   «رسد، معناي برابري در مقایسه بـا  مینظردو معنا بهبندي میان ایندر جمع
،اوالًزیـرا  ؛تـر اسـت  و به واقعیـت نزدیـک  شتهپذیري بیشتري داجامعیت و انعطاف»وسط

بـه نـوعی   » بدون افراط و تفریط و بدون زیاده و نقیصـه ،رعایت حد وسط«توان گفت:می
اي اسـت کـه نسـبت    همان نقطهحقیقتحد وسط در که است چونمعناي برابري متخذ از

رو بدون استناد بـه معنـاي برابـري تعیـین     . از اینآن، به دو طرف افراط و تفریط برابر باشد
فـارس ابـن و اصفهانیراغبمانندشناسانی این معنا با قول لغتثانیاً،؛حد وسط ممکن نیست

،ثالثـاً ؛انطباق دارد،اندانی استعمالی این واژه بودهکه در صدد بازشناسی معناي حقیقی از مع
به معنـاي  توان بدون تکلّف... را نمیبسیاري از معانی عدل مانند مثل، همتا، کیل، قیمت و

کـه  هاي مشابه عدل مانند قسـط و انصـاف نیـز چنـان    واژهرابعاًرعایت حد وسط برگرداند؛
دارند.خواهیم دید با معناي برابري سنخیت بیشتري

هاي پیرامونی عدل واژه
قسط.1

سـط بـه کسـر قـاف بـه      دارد که متضاد هم هستند. قواژه قسط مانند عدل دو معناي اصلی 
.)85، ص5ج،1387فارس، معناي عدل و قَسط به فتح قاف به معناي جور (ابن
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کند:قسط و عدل را چنین بیان میتفاوتابوهالل عسکري
زیـرا عـدل را   ؛گویندو میزان را قسط میهمین جهت مکیالو بهاست عدل آشکار ،قسط

ی از اقسام رخب؛ اماکنیاي که آن را آشکارا مشاهده میگونهبه؛کشدبراي شما به تصویر می
رو گفتیم قسط سهم و نصیبی است که وجـه آن روشـن باشـد و    عدل آشکار نیست. از این

.  )428ق، ص1412(عسکري، دندکریعنی آن را به قسط تقسیم »تقسط القوم الشیء«
انصاف.2

. یکی داللت بـر نیمـه شـیء    دارددر لغت دو ریشه حقیقی که انصاف از ریشه نصف است 
، 5ج،1387فـارس،  کار گـرفتن دیگـران (ابـن   کند و دیگري بر نوعی از خدمتکاري و بهمی
وقتی »اَنصف«گوید:میاالعرابیابنبه معناي عدل است. نصاف (به کسر)) و ا432-431ص

.)504-500ص،12ج،ق1414زبیدي،(که حق را بگیرد و حق را بدهدشودمیگفته 
مگـر ؛نگیـري سـود اوازکـه صـورت اینبه. استعدالتمعنايبهمعاملهدرانصاف

ازآنچـه ماننـد بـه مگر؛نکنیتحمیليوبهراضرريودهیمیيوبهکهچیزيآنمانند 
.)496-495صق،1412صفهانى،اراغب(رسدمیتوبهيو

گوید:درباره فرق بین انصاف و عدل میابوهالل عسکري
رود. کـار مـی  عدل در این مورد و غیر آن نیـز بـه  اما؛نصفيانصاف عبارت است از اعطا

؛اجـرا شـد  يوبارهگویند عدالت در، میشودمیقطع يبه سارقی که دست وکه مثالًچنان
أصل انصاف این است که نصف شئ را بدهی و د وشرعایت يوبارهگویند انصاف درمی

.)80ص،ق1412و نقصان (عسکري، هنصف را بگیري بدون زیاد
جور.3

، 1387فـارس،  و معناي آن انحـراف از راه اسـت (ابـن   بودهجور از مفاهیم مخالف عدالت 
معانی گونـاگونی ماننـد نقـیضِ عـدل، ضـد      »جور«لغت براي هايبادر کت.)493، ص1ج

-153، ص4جق، 1410منظـور،  نقل شـده اسـت (ابـن   ...روي، ظلم وروي، ترك میانهمیانه
.)394، ص1ج]، تابی[فیروزآبادي، /176، ص6جق،1409فراهیدي، /156

ظلم.4
، ثیـر أابـن /373ص،12جق، 1410، منظورمعناي اصلی ظلم، جور و تجاوز از حد است (ابن

نقص کند که اصل معناي ظلم رای از اهل لغت نقل میرخاز بزبیدي.)161، ص3ج، 1364
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معرفـی  نیز آن را به معناي تصـرف در ملـک غیـر و تجـاوز از حـد      يخود و.دانسته است
.)447، ص17ق، ج1414(زبیدي، دکنمی

که حق اسـت  کردن حق و عدم اداي آنچه معناي اصلی این کلمه را تباهمصطفويعالمه 
ونـد  یـا حقـوق خدا  يخودش باشد یـا غیـر و  بارهکند که درفرقی نمی«:گویددانسته و می

ی معنـوي یـا روحـ   ،العقول باشد یا غیر آنهـا و در حقـوق مـادي   و نسبت به ذويمتعال
.)171، ص7، ج1360(مصطفوي، » باشد

نویسد:تفاوت بین جور و ظلم میدرباره عسکري
ظلـم ضـرري اسـت    استی در حکم و در سیره حاکمان است؛ اماخالف استقامت و ر،جور

عـدول از حـق   ،گذاشتن حـق و جـور  و اصل ظلم، کمشودمیکه به ناحق است و جبران ن
در ؛ امـا شـود مـی صـورت کامـل اطـالق    حق بهيیعنی اعطا؛قیض ظلم انصافاست. در ن

(عسـکري،  رودکـار مـی  فعل است بههراحق از نقیض جور عدل که عبارت از بازگشت به 
.)172ق، ص1412

هاي پیرامونی عدل نیز به نوعی مفهوم برابري لحاظ شـده  واژهشود که در تمام مالحظه می
در انصاف، برابر قرار دادن خود با دیگران در ارزیابی نفع و ضرر رسـاندن؛  طور مثال،؛ بهاست

ر، برابري از حیـث نسـبت رفتـار بـا جانـب      ها و اجزاي تقسیم؛ در جودر قسط، برابري سهم
در نیـز ؛افراط و تفریط؛ در ظلم، برابري از حیث تطابق عمل با حدود (بدون نقصان و زیـاده) 

بودن براي سنجش برابري مقدار کـاالي تحـویلی بـا    معناي قیمت، ارزش برابر؛ در کیل، وسیله
اي کـه در  نکته. نب چپ و راستحرکت با جامفاد قرارداد؛ در استقامت، برابري نسبت مسیر

تمام این موارد باید به آن توجه شود این است که باید دید برابري از چـه جهتـی مـورد نظـر     
آن نیز باید توجه شود کـه برابـري در   هايقاطور که در کاربرد واژه عدل در مصداست. همان

عدالت در سخن، برابري و مطابقت آن با واقعیـت  بارهدرطور مثال،؛ بهر استوچه چیزي منظ
....و در عدالت در حکم، برابري و مطابقت حکم با حدود، قوانین و

اینکه وقتی واژه عدل را درباره امور محسوس مانند برابري دو کفه تـرازو بـا   نکته دیگر
کامـل  طور بهگوییم این طرف عدل آن طرف است، دو طرف برابري بریم و میکار میهم به

رفتارها و امور ارزشی، طرفـی کـه رفتـار بایـد بـا آن      بارهدر؛ اما مشخص و ملموس هستند
ند به کمک مفهوم دیگري به نـام حـق و حـد    کمطابقت و برابري داشته باشد تا عدل صدق 
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مل در معانی جور و ظلم که مخالف عـدل هسـتند بـه    أاز تویژگیکند و این تجسم پیدا می
شـود کـه رابطـه تنگـاتنگی میـان      شود. با عنایت به این نکته مشخص مـی خوبی روشن می

رفتارهـا مطابقـت و   بـاره بنابراین معناي عـدل در ؛مفاهیم حق و عدل وجود خواهد داشت
برابري آنها با حق و حد خواهد بود. دربـاره معنـاي حـق نیـز مطـالبی وجـود دارد کـه در        

ن خواهیم پرداخت.ه آبعدي بهايبحث

اصطالح آیات و روایاتعدل در 
هـاي لغـوي کـه در زمـان شـارع      توان به کتاببراي شناخت معناي عدل در لسان شارع می

ها روایتهاي تخصصی لغت که براي شناخت لغات قرآن کریم یا اند یا به کتابشدهنوشته
. اخـت د و با استفاده از متون قرآنی و حدیثی به تبیین بهتـر آن پرد کراند مراجعه شدهنوشته

کـه از مطالـب   چنـان ،روایـت و کریمنگاه منابع لغوي کهن و منابع تخصصی لغات قرآناز
ده است.شمفهوم متفاوتی براي عدل ذکر ند،شپیشین روشن 

بـار  316ظلـم بـار و 25، قسـط بـار 28عدلاصلی و مشتقاتهايدر قرآن کریم واژه
کـار  بـه مانند عدل الهی، عدالت در حکـم گوناگونیمواردها درتکرار شده است. این واژه

کرد:تقسیم ذیلبه چهار دستهتوانمیراآنها مجموعهاند که رفته
؛)95: مائده(»صیاماًذلکعدلُأَو«بودن دو چیز با هم معادل.1
؛)18عمران: آل» (بِالْقسطقَآئماًالْعلْمِوأُولُواْوالْمالَئکَۀُهوإِالَّإِلَهالَأَنَّهاللّهشَهِد«عدل الهی . 2
ینَ الْموتأَحدکُمحضَرَإِذَابینکُمشَهادةُآمنُواْالَّذینَأَیهایِا«بودن افراد عادل.3 ۀِ حـی صـااثْنَـانِ الْوذَو

)؛106ه: مائد(»منکُمعدلٍ
عـدالت  ،)152ها مانند عدالت در قول (انعام: اجتماعی انسانبودن اَعمال فردي وعادالنه.4

؛ عـدالت در کیـل و   )»9(حجـرات:  مـردم عـدالت در اصـالح بـین    ،)58نسـاء:  در حکم (
).90نحل: /25و عدالت در مطلق اعمال (حدید: ) 9کردن (رحمن: وزن
انـد،  رفتـه کـار نظر از موارد معدودي که در آنها عدل و قسط به معناي اعوجاج بهصرف

؛ده اسـت شـ ، به نوعی ملحوظ گفتهپیشموارد کاربرد تمام رسد معناي برابري در نظر میبه
. گرچه ممکن است به لحاظ اقتضاي هر مورد، برابري از ناحیـه خاصـی مـورد نظـر باشـد     

مانند دو لنگـه بـار کـه    ، منظور از برابري، برابري دو طرف معادله استنخستمورد بارهدر
کـه  بودن افـراد بـا توجـه بـه این    عادلبارهاندازه هم هستند. دردو، معادل و هماینگوییم می
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شود، براي فهم آن باید نوع برابـري در  بودن از رفتارهاي عادالنه افراد انتزاع میصفت عادل
توان گفت از آنجـا کـه خداونـد   عدل الهی، میبارهدرد.کرمورد اعمال و رفتارها را بررسی 

االطالق است در تمام افعال تکوینی، تشـریعی و کیفـر و پـاداش، هـر     علیحکیم،متعال
اي که ظرفیت و شایستگی آن وجود دارد (بدون کـم  چیزي مطابق با حق و درست به اندازه

)؛3(احقـاف: » بِـالْحقِّ إِلَّابینَهماوماوالْأَرضالسماواتخَلَقْنَاما«:شودصادر میيو زیاده) از و
»لَقَدعجکُلِّاللَّهلءاشَیر3:طالق(»قَد(؛»ویقُضمنَهیقِّببِالْحومونَالهظْلَمزمـر: » ی)؛69(» ثُـم

نیز، منظور از عدالت بارهبنابراین در این.)281: بقره(»یظْلَمونَالهموکَسبتمانَفْسٍکُلُّتُوفَّى
ي یعنـی اعمـال و  ؛عـادل اسـت  متعـال گوییم خداونـد مطابقت با حق است و وقتی می

،اسـت که بیشترین کاربرد عدالت در قرآن کریم مورد چهارمباره اما درمطابق با حق است؛ 
مفهـوم اساسـی و   دهدمالحظه مجموعه آیات عدل و قسط و مفاهیم پیرامونی آنها نشان می

بـاز هـم   برابري و نابرابري باید با رعایت آن معنا پیـدا کنـد،  ،بارهایندر کهی عدالتکانون
برقـراري عـدالت   اعـث قرآن کریم پیروي از حق و رعایـت آن را ب مفهوم حق است.همان

که درباره ظلم نیز چنان)؛ 181اعراف: (»یعدلُونَوبِهبِالْحقِّیهدونَأُمۀٌخَلَقْنَاوممنْ«:دانسته است
).229بقـره: (»الظَّـالمونَ هـم فَأُولَئکاللّهحدودیتَعدومنتَعتَدوهافَالَاللّهحدودتلْک«فرماید:می

اگر عدم رعایت حدود الهی که تعبیر دیگري تجاوز از حق است به معناي ظلـم باشـد، بـه    
قرینه مقابله رعایت حق و حدود الهی عدالت خواهد بود.

ه و مـوارد کـاربرد آن   شـد نیز عدالت در معناي عرفی آن استعمال هادر اصطالح روایت
هـا،  کاربرد عدالت در اعمال فـردي و اجتمـاعی انسـان   بارهدرست.هاهوبیش مانند آینیز کم

معصـوم ناهـاي امامـ  در روابط اجتماعی مردم با یکدیگر و با حکومت، در بیـان ویژهبه

تـرین بیـان   قابل مشاهده است. صریحبیشتريمفهوم عدل و حق با صراحتارتباط نزدیک
بهـایی در جریـان   خطبه گرانضمن، درعلیحضرت نامنؤمامیرهايباره در بیانایندر

ویـژه ، بـه خطبه که به بیان اهمیـت اجـراي حـق   ده است. در آغاز اینشجنگ صفین ایراد 
تـرین چیزهـا در مقـام    حق را وسیعحقوق متقابل حکومت و مردم، اختصاص دارد، امام

ـ  کنند. زمانیترین آنها در مقام عمل معرفی میتنگاما؛ادعا و توصیف ی که رعیت حـق وال
هـاي دیـن پایـدار و    را ادا کند و والی حق مردم را رعایت کند، حق در میان آنها عزیز و راه

برخی از آنهـا حـاوي   هادر میان روایت.)216خه،البالغنهج(شودبرقرار عدالتهاينشانه
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عـدالت اجتمـاعی هسـتند کـه در     بارهدرویژه هاي عدالت، بهتري از جنبهملموسهايهنکت
.فهوم اصطالحی عدالت اجتماعی به آنها خواهیم پرداختبررسی م

این است کـه  هاو روایتهاهدر آیو کاربردهاي آنخالصه کالم در بررسی معناي عدل
یعنـی برابـري اسـت.   ؛مانند معناي لغوي و عرفـی آن هاو روایتهاهمفهوم کلی عدل در آی

فقطکه در آن، عدل نخستنظر از مورد صرفنیزگفتهپیشموارد کاربرد چهارگانه بارهدر
است، در بقیه موارد که عدالت حاکی عنوان واقعیت بیرونی و فاقد جنبه ارزشی از برابري به

معناي ،عنوان وصف ارزشی براي ذات الهی و اشخاص یا اعمال و رفتار آنها مطرح استبه
ا برابري) با حق و رعایت آن است.(یعدالت همان مطابقت

علومدیگراصطالحدرعدالتمفهوم
،سیاسـت حقـوق اخـالق، فقـه، کـالم، ماننـد گونـاگونی علمیهايرشتهدرعدالتلهئمس

.استگرفتهقراربحثمورد... واقتصاد
گیرد کـه بـه رابطـه خـالق و مخلـوق     در علم کالم مسئله عدل الهی مورد بحث قرار می

د:نویسمیمطهريکه شهید اختصاص دارد. چنان
آنامکـان واسـتحقاق کهوجودکمالووجودازدرجههرموجودى،هریعنى؛الهىعدل

. دارداسـتحقاق کهوجودىازجودامساكوفیضمنعیعنى؛ظلم. کندمىدریافتداردرا
ازاسـت نقصکهظلمصفتواستاحدیتذاتبراىکمالصفتیکعدلمعناینه اب
.)78-47ص،1ج،1384مطهرى،(دشومىسلبيو

گونـاگون  و قواي نفسهايحالتشود که بهاز عدالت اخالقی بحث میاخالقعلمدر
تمییـز بـراي (علمـی قـوه بـر متوقفماديحیاتمالصدرادیدگاهازشود.آن مربوط می

. اسـت ) منفعـت جلببراي(شهویهقوهو) مفسدهدفعبراي(غضبیهقوهو) فسادازصالح
. بکشـاند اعتـدال بـه راقـوه سـه اینبایداستعدادهایششکوفاییوخودکمالبرايانسان

راشـهویه قـواي اعتدالوشجاعتراغضبیهقوهدراعتدالحکمت،راعلمیقواياعتدال
مسـتقیم صـراط کـه شـود میحاصلعدالتقوهسهاینترکیبواعتدالاز. نامندمیعفت
،1380جمشـیدي، /1384رسـتمی، (انجامـد مـی جامعـه وفـرد سعادتوکمالبهواست
.)350-340ص



می
 عل

امه
صلن

ف
می

سال
اد ا

تص
ی اق

هش
پژو

/
نی

حسی
ضا 

در
سی

14

بـا  يهـا اعـم از رابطـه و   زمینهتمامدر هااحکام شرعی اعمال و رفتار انسانعلم فقه از
درمتون فقهیدرند. ک، طبیعت، اموال، خودش، دیگران و دولت بحث میوند متعالخدا

جماعـت، امـام شـرایط ق،طـال شـهود محکمه،شهودقاضی،شرایطمانندمتعدديمواضع
عـدالت تعریـف درخمینـی امـام . اسـت آمدهمیانبهسخنعدالتاز... وحاکمشرایط
همیشـه انسـان شودمىباعثکهاستنفسانىحالتازعبارتعدالت«کهنویسدمیفقهی
احـراز بـراى واسـت شرعىمحرماتانجامیاواجباتتركازمانعکهباشدداشتهىیتقوا
درطباطباییعالمه.)806ص،1ج،ق1424خمینى،موسوي(»استکافىظاهرحسنآن،
کـه نفسانىاستتىئهیفقهىعدالت«کهگویدمیفقهیواخالقیعدالتمیانتفاوتبیان

ملکـه امـا ؛داردمىبازاستکبیرهگناهمتشرععرفنظربهکهکارهایىارتکابازراانسان
،طباطبـایی (»عـرف نظـر بهنهاستواقعحسببهراسخملکهاخالق،اصطالحدرعدالت
.)299ص،6ج،1374

هاي فردي و اجتماعی عدالتجنبه
ین جهت است کـه لفـظ عـدالت مطلـق     ه اابداع اصطالح عدالت اجتماعی در دوران اخیر ب

و متعـال خداونـد طبیعـت، و روابط انسان با خودش فی نفسـه، هااست و شامل حالت
ها با یکدیگر متفاوت است. عدالت . اقتضاي عدالت در هر یک از این حوزهشودمیدیگران 

اجتماعی به مواردي از کاربرد عدالت که به حوزه روابط متقابل میان افراد با یکدیگر یـا بـا   
عدالت فردي به رابطه فرد بـا خـودش یـا بـا     ،برابرو در شودمیاطالق استدولت مربوط 

در عـدالت  .گیـرد میکه در فقه و اخالق مورد بحث قرار شودمیمربوط الوند متعخدا
در عـدالت اجتمـاعی هـر نـوع رفتـار یـا       اما؛بودن فرد استفقهی و اخالقی سخن از عادل

شـود بودن میعادالنهمستقل متصف به طور بهرابطه با دیگران که واجد معیار عدالت باشد، 
.شودمیمیده ناظالمانهو در صورت فقدان آن 

عدالت اجتماعى عبارت است از احتـرام  «نویسد: باره میایندرنامه فلسفی صلیبافرهنگ
به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومى یا عبـارت اسـت از شـناخت حقـوق طبیعـى و      

.)461ص،1366صلیبا، (»اى که جامعه براى تمام افراد قائل استقراردادى
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؛ امـا طـور مسـتقیم وارد نشـده اسـت    بههاو روایتهاهیاصطالح عدالت اجتماعی در آ
، موارد ظلم را به سـه  البالغهنهج176در خطبه علیامام آن در آنها وجود دارد.سرچشمه

و ظلم نسـبت بـه دیگـران تقسـیم     وند متعالظلم فرد به خودش، ظلم فرد به خدا:دسته
فرماید:میبه آثار متفاوت هر یک از آنها پس از اشاره ده و کر

آنقصـاص کـه خداستبندگانبعضىبهبعضىستمهمانانیستواگذاشتنىکهستمىو
بلکـه ؛آورنـد واردتازیانهباکهاىضربهیاکاردباکهنیستزخمىفقطآنکهاستشدید
،سید رضی(استهیچآنپیشدرتازیانهدردکهآورندمىآزارمردمستمکارسربربالیى
.)193ص،1379

. عالمه بندي را روا دانستتوان چنین تقسیمعدالت نیز (که متضاد ظلم است) میبارهدر
فرماید:می)90ِل:نح(»نَّ اللّه یأْمرُ بِالْعدلِ واإلِحسانِإ«در تفسیر آیه مبارکه طباطبایی

کـه بـه دو   .... عدالت هر چنـد دهد و عدل مقابل ظلم است(آیه) دستور به عدل و داد مى
شود یکى عدالت فردى، یکى عدالت اجتماعى و نیز هر چند لفـظ عـدالت   قسم منقسم مى

ظاهر سیاق آیه این است که مـراد از عـدالت،   ؛ اماشودمطلق است و شامل هر دو قسم مى
).479، ص12ج،1374طباطبایی، عدالت اجتماعى است (

بیشـترین  : «نویسـد مـی کـریم قرآنمدي عدالت اجتماعی در ادرباره بسمطهـري استاد 
آیات مربوط به عدل، درباره عدل جمعـى و گروهـى اسـت، اعـم از خـانوادگى، سیاسـى،       

ـ یقضا آیـه در ایـن   16دسـت آورد در حـدود   هى، اجتماعى. تا آنجا که این بنده به تقریب ب
.)61، ص1ج،1384(مطهرى، » زمینه است

بنـابراین  ؛ال و روابط انسان با غیر استموضوع عدل در عدالت اجتماعی مربوط به اعم
رابطه انسان بـا امـوال و   نیزو خودش، وند متعالرفتارهاي مربوط به رابطه انسان با خدا

ر افراد ارتباط نداشته باشد، خارج از موضوع گیدمحیط زیست تا جایی که به حق و حقوق 
عدالت اجتماعی هستند.

مفهوم اصطالحی عدالت اجتماعی
ی ماننـد تـوازن، تسـاوي، مراعـات     گونـاگون هايبراي عدالت اجتماعی تعریفرانوهاندیش

انـد کـرده ذکـر  » وضع الشیء فـی موضـعه  «و » اعطا کل ذي حق حقه«طرفی، شایستگی افراد، بی
عـدالت  ایـن اسـت کـه   هـا نکته کلـی دربـاره ایـن تعریـف    .)182-59ص،1375(توسلی، 
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بنـابراین یکـی از ارکـان    ؛حقوق افراد سـروکار دارد طور قطع و یقین، با حق و اجتماعی به
تعریف عدالت، حقوق مردم است و هر تعریفی که در آن مفهـوم حـق لحـاظ نشـده باشـد      

ناقص خواهد بود. به همین جهت تعریف عدالت به توازن قابل قبول نیست.
امـا سـت؛ اعالمنظاممجموعوکلنظرازتناسبى،بىبرابردرتناسب،ىامعنبهعدلبحث
بـه عدلدر. استدیگرياجزاازمجزّاجزءهروفردهرنظرازظلم،برابردرعدلبحث
مطـرح فـرد حـق لهئمسـ دوم،مفهومبهعدلدرواستمطرحکل»مصلحت«اول،مفهوم
متعـال خداونـد بـودن علیموبودنحکیمونئشازتوازن،وتناسبىامعنبهعدل. است

بـراى کهداندمىخودعامحکمتوشاملعلممقتضاىبهحکیموعلیمخداوند. است
آندرانـدازه همـان واسـت ضـرورى والزماندازهچهچیزىهرازچیزى،هرساختمان

.)80-68ص،1ج،1384مطهرى،(دهدمىقرار
بنابراین چنین معنایی ارتباطی به عدالت اجتماعی که مخالف آن جـور و ظلـم اسـت نـدارد.    

که تسـاوي بـدون   چونمردود است؛علتتعریف عدالت اجتماعی به تساوي هم به همین 
بـه  ا، بازگشت این معنـ ها را در نظر بگیریمها مردود است و اگر استحقاقمالحظه استحقاق

بـا ایـن حـال مسـاوات و     .)80ص،1ج،خواهد بـود (همـان  »اعطاء کل ذي حق حقه«معناى 
عنوان یک معیار، کـاربرد وسـیعی دارد کـه در    برابري در برخی از موارد عدالت اجتماعی به

د.کرادامه به آن اشاره خواهیم 
عدالت اجتماعی است. عمـده مـوارد کـاربرد اصـل     هايتعریف، یکی دیگر ازطرفیبی

، 75جق،1403مجلسـی،  (والن دولتـی در توزیـع امـوال عمـومی    ئمسـ طرفـیِ بی،طرفیبی
هـا کـه در روایـت  قضایی است. چنـان امور و) 105، ص15جق، 1409عاملی، حرّ/97ص

گونه تبعیضی میان آنها مواجهه با طرفین دعوا هیچچگونگیوارد شده است، قاضی باید در 
).156، ص18جق،1409عاملی، (حرّاعمال نکند
سلبی مفهوم عدالت است، کمـک  هايقیدطرفی از این جهت که بیانگر یکی از اصل بی

طرفـی در  که ممکن است بـی اما با توجه به این؛کندشدن مفهوم عدالت میخوبی به روشن
هـیچ توضـیحی دربـاره    مذموم باشـد، ،ظالمبرابراز مظلوم در حمایتمانند لزوم ؛مواردي

شرایطی فقططرفی بیکهاین،تر از آندهد و مهمطرفی ممدوح از مذموم ارائه نمیتمییز بی
امـا دربـاره مـالك و معیـار     ؛کنـد کننده باید داشته باشند را روشن مـی را که قاضی و تقسیم

بودن محتواي قضاوت و کیفیـت تقسـیم، سـاکت اسـت. خالصـه      بودن و غیرعادالنهعادالنه
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طرفی از این جهت که درباره محتواي عدالت و حق و حقوق طرفین معیـاري  اینکه ایده بی
شمرده شود.تواند تعریف مناسبی براي عدالت اجتماعی دهد نمیدست نمیهب

»  وضع الشیء فی موضعه«به اجتماعیبررسی تعریف عدالت 
، جایگـاه،  انسـان عملـی در مجموعـه رفتارهـاي    مطابق این تعریف، ممکن است براي هـر 

چیزي یا هر ی تصور شود و در هر مجموعه و نظامی براي هرگوناگونهاي کمیت و کیفیت
هاي متعددي در نظر گرفته شود، وضعیت عادالنه وضـعیتی اسـت کـه هـر     شخصی جایگاه

رد.امري و هر چیزي بدون کم و زیادي در همان وضعیت شایسته و بایسته خود قرار گی
این تعریف از نظر جامعیت شامل تمام رفتارهاي فردي و اجتماعی و انواع روابط انسان 

این تعریـف اعـم از آن اسـت کـه     یز. نشودمی، دیگران و طبیعت الوند متعبا خود، خدا
درباره موضوع، حقی مطرح باشد یا نباشد و در مواردي هم که حقی مطرح باشد اعم از آن 

هـاي ر تعریـف دیگالرعایه باشد یا نباشد. دایره پوشش این تعریف از است که آن حق، الزم
مـوارد  تمـام در ،تعریف عدالت بـه تسـاوي  مثالطور ؛ بهذکر شده براي عدالت بیشتر است

همـه مـوارد، از جملـه مـواردي کـه      درگفتـه پیشتعریف ؛ اماکاربرد عدالت صادق نیست
تـوان گفـت   زیرا در این مورد می؛کندبودن اقتضاي تساوي را داشته باشد، صدق میعادالنه

جاي خود، رعایت تساوي است.مقتضاي قرار گرفتن هر چیزي در
که هـر چیـز   مالك و معیار اینشودمیجامعیت این تعریف گفتیم معلوم بارهآنچه دراز 

جهات زمـانی،  تمامدر جاي مناسب و شایسته خود قرار گرفته باشد این است که در آن، از 
مصالح و باید و نبایدها شده باشد و عمل عادالنـه عملـی   تماممکانی، کمی و کیفی رعایت 

ورت گرفته باشد.جا صهاست که درست و ب
استشـهاد آنبـه عـدالت تعریـف بـاره درمسـلمان نویسـندگان کهیهایروایتازیکی

:انـد فرمـوده کـه اسـت جـود وعـدل میـان مقایسهدربارهنامنؤمامیرازروایتیاند،کرده
بخشـش کـه حالیدر)مواضعهاالْأُموریضَعالْعدلُ(نهدمیخودجايدرراچیزيهرعدالت«

بخشـش کـه حـالی دراستمردمعمومیتدبیرعدالت. سازدمیخارجخودجايازراآن
.)437حه،البالغنهج(»استبرتروترشریفعدالتپساستشاملراخاصیگروه
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»موضعهفیالشیءوضع«عدالتمعانیازیکیکهاندگفتهروایتاینبهاستشهادبابرخی
شـهید کـه طـور همـان کـالم این،اوالً؛زیرا؛رسدنمینظربهصحیحسخنیچنیناما؛است

اجتمـاعی عـدالت بـه معطـوف ،)229ص،25ج،1384مطهـرى، (استگفتهنیزمطهري
اما در عدالت اجتمـاعی  ؛وگرنه به لحاظ عدالت فردي جود هم مصداق عدالت است؛است

و شـود شـمرده  خواهیم رابطه به نوعی باشد که از هر دو طرف که حساب کنیم عدالت می
و چنـین بیـانی را   بدون مالحظه حقوق ناقص اسـت یعدالتچنین روشن است که تعریف

عـدالت تعریـف حقیقـت در»مواضـعها االموریضع«عبارت،ثانیاًشمرد؛نباید تعریف عدالت 
کـه استاثريحقیقتدراثراینشودگفتهاگر. استعدالتمهمآثارازیکیبلکه؛نیست

گـوییم میپاسخدرد،کرتلقیآنآثاربهشیءتعریفراآنتوانمیواستعدالتمساوي
تعریـف یااثراند،گفتهنیزنمایحکازبرخیکهگونههمانخود،جايدرچیزهردادنقرار
.استآنازاعموعدالتازغیرحکمتکهاستروشنواستحکمتیاحکیمانهفعل

عنوان مالك و معیاري بـراي درسـتی و نادرسـتی    این تعریف عدالت را بهافزون بر این،
بخشـی تهـی   انـدازد و آن را از هرگونـه محتـواي الهـام    از کار مـی و روابط اجتماعیاعمال

تمام مواردي که سـخن از تعـارض   شودمیباعثاین تعریف مانعیت ندارد و نیز.سازدمی
مانند تعارض عـدالت و کـارایی، آزادي،   ،آیدها به میان میو ارزشهاهدفدیگر عدالت با 

ي که پـاي حقـی در میـان نیسـت و    معنایی باشند. در موردثبات، نظم و مانند آن سخنان بی
،»موضـعه وضع الشـیء فـی  «طبق تعریف شود،مقدم مییکی بر دیگري بدون رعایت مصالح 

که براساس ارتکاز عرفـی از معنـاي عـدالت    در حالی؛خواهد شدشمردهعملی غیرعادالنه 
باعث نقض عدالت نیست.اجتماعی، عدم رعایت مصالح (در غیر موارد حقوق) 

مفهـومی فراتـر از عـدالت    حقیقتدر » قرار دادن هر چیز در جاي خود«رسد نظر میبه
.استتر مناسب» حکمت«و » عقالنیت«منظور مفاهیم طلبد و براي ایناجتماعی را می

جا بودن عملی و قرار هبه این صورت است که وقتی از ب»عقالنیت«بارهتقریر مطلب در
جهـات رعایـت   تمـام ین معنـا کـه در آن، از   ه ااش، بگرفتن آن در جایگاه شایسته و بایسته

از عمل عاقالنه سـخن  حقیقتگوییم، در مصالح و باید و نبایدها شده باشد، سخن میتمام
العاقـل، لناصف: لهقیل«کهاستآمدهعلـی امامی ازروایتدرکه . چنانایمبه میان آورده
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ه،البالغـ نهـج (»فعلـت قـد : فقـال الجاهـل، لنـا فصف: فقیلمواضعه،الشیءیضعالذيهو: فقال
تعریف عمل عاقالنه است نه عدالت.» وضع الشیء فی موضعه«باید گفت رو. از این)235ح

کـه  فعل عبث و ناپسند استبرابردر اصطالح علم کالم حکمت دراما درباره حکمت، 
جا و قرار دادن امـور در جـایی اسـت کـه خـالف مصـلحت       هبیان دیگري از کار نابآن نیز

تعریف حکمت و فعل حکیمانه است حقیقتدر »وضع الشیء فی موضعه«رو باشد. از اینمی
.)756، ص2ج، 1373(سجادي، نه عدالت

متـرادف بـا حکمـت    توان گفت عدالت دو معنا دارد، یکی عام و کلی که تقریباًبه بیان دیگر می
مربـوط بـه   فقـط و یکی خاص که ی کندبه آن اشاره م» وضع الشیء فی موضعه«و عقالنیت است و 

).  92ص،ق1417براهیمی،اآن است (گربیان» ء کل ذي حق حقهاعطا«عدالت اجتماعی است و 

»اعطاء کلّ ذي حقّ حقّه«بهاجتماعیتعریف عدالت 
»برابـري «شود، موارد کاربرد آن لحاظ میتمام معناي اصلی عدالت در لغت را که به نوعی در 

هـم بـر   روایـت و کـریم و مطابقت با حق دانستیم. در بررسی معناي اصطالحی آن در قـرآن 
گذشته مـواردي را  هايهمین معنا صحه گذاشتیم. موضوع عدالت اجتماعی نیز براساس بحث

شود که حق و حقوق متقابل افراد با هم و با دولت مطرح باشد. حـال بـا توجـه بـه     شامل می
طور منطقی بـه ایـن   عدالت را براي عدالت اجتماعی ناکافی دانستیم بههايتعریفدیگراینکه 

و » حـق بـه صـاحب حـق    «شویم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن ریف منتهی میتع
مسلمان معاصر نیز به این معنا تصـریح  وراناندیشهکه بسیاري از ، چنان»اعطاء کل ذي حق حقه«

.)432ص،2ج]،تابی[، منتظرى/136، ص3ج،1384یزدي، اند (مصباحکرده
:کرده استمعناي سوم عدالت را که مربوط به عدالت اجتماعی است، چنین بیان مطهرياستاد 

رعایت حقوق افـراد و عطـا کـردن بـه هـر ذى حـق، حـق او را و ظلـم عبـارت اسـت از           
ى حقیقـى عـدالت اجتمـاعى    اکردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران. معنـ پامال

یت شود و افـراد بشـر بایـد آن را محتـرم     یعنى عدالتى که در قانون بشرى باید رعا؛بشرى
).80، ص1ج،1384است (مطهري، ابشمارند همین معن

طور مسـتقیم  شامل مواردي است که بهفقطکه موضوع عدالت اجتماعی با عنایت به این
اطـالق  دشـ ، معلـوم  کنـد با حقوق و روابط متقابل میـان مـردم و دولـت ارتبـاط پیـدا مـی      
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، (بدون لحـاظ حقـوق فـی مـابین)    عیت نهادها و تعادل کلی جامعهبودن درباره وضعادالنه
و عدالت اجتماعی، )تناسبیبیبرابردر (خلط میان عدالت به معناي توازن و تناسبعلتبه

است.)آن ظلمبرابر(در
نیـز شـناخت مفهـوم حـق   ، »برابـري «بر مفهوم افزونکهد شمشخص پیشیناز مطالب 

اي کـه بـدون درك معنـاي    گونهبه؛براي شناخت مفهوم عدالت اجتماعی نقش اساسی دارد
دقیق آن مفهوم عدالت نیز از بوته ابهام خارج نخواهد شد. با این حال خود این مفهـوم نیـز   

هاي گونـاگون عدب،مانند عدالت بسیار پیچیده است. در اینجا براي شناخت بهتر مفهوم حق
نیم.کد محور بررسی میآن را در ضمن چن

در لغتمعناي کلی حق.1
یـا از صـفات   متعـال وندیکی از أسامی خدامانندواژه حق در لغت به معانی گوناگونی 

عدل، مـال،  ، ضد باطل، أمري که قضاي الهی به آن تعلق گرفته و وقوعش حتمی است،يو
). 221، ص3جتا]،[بیدي، کار رفته است (فیروزآبا... بهملک، موجود ثابت، صدق، حزم، و

(حـج:  وجود ثابـت بالـذات  ماننددر استعماالت قرآن کریم هم این واژه در معانی متعددي 
شـود مـی اي که در موعـد خـودش بـه آن وفـا     )، وعده213مطابق با واقع (بقره: باور)، 22

کار رفته است.) و موارد دیگري از این قبیل به55(یونس: 
گوید:میگردندمیبه آن بازگفتهپیشمعانی تمامدرباره معناي اصلی حق که زکریابنفارس

پـس حـق   ؛که عبارت است از ثبات یک چیز و درسـتی آن داردحق یک معناي اصلی «
فـروع دیگـر بـا نـوعی اسـتخراج نیکـو و تلفیـق شایسـته بـه آن          تمامنقیض باطل است و 

، مطابقـت و  اصـل حـق  «گوید: میاصـفهانی براغ.)، ماده حق1387فارس، ابن» (گرددمیباز
فخرالـدین  .)518، ص1ج،1375حسـینی،  (خسـروي »یکسانى و هماهنگى و درستى اسـت 

»مطابقـت و موافقـت اسـت   ،معناي اصـلی حـق  «گوید: را دارد و میباورنیز همین طریحی
معـانی  تمامریشه باور دارد که نیز مصطفويعالمه .)549-545، ص1ج، ق1408(طریحی، 

در مفهوم حـق در  ویژگیدر این ماده عبارت است از ثبوت همراه با مطابقت با واقع و این 
.)262، ص2ج،1360آن اخذ شده است (مصطفوي،هايقامصدتمام
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حق، تفـاوت معنـا در   گوناگونهاي معنایی در میان کاربردهاي ترین تفاوتیکی از مهم
) و دسـته  56(کهـف:  میان یک گروه از کاربردها که ناظر به امور تکوینی و حقیقی هسـتند 

لِّلسـائلِ معلُومحقٌّأَموالهِمفیوالَّذینَ«مانند؛اعتباري می شوندکه مربوط به اموراست دیگري 
.)25-24(معارج: »والْمحرُومِ

یعنـی  ؛کنـیم معنـاي کلـی حـق    دو دسته از کاربردهـا، مالحظـه مـی   ایندر مقایسه میان 
در هر دوي آنها لحاظ شده است با این تفاوت که برخالف امـور تکـوینی کـه    »بودنثابت«

بـا ایـن   عالم اعتبـار اسـت.   ،اعتباریاتظرف ثبوت آنها عالم واقع بود، ظرف ثبوت حق در 
تـوان تحـت عنـوان خـاص و     سته دوم را میاست که دفراواندو به قدري اینتفاوتحال

مستقلی مورد بررسی قرار داد.
گوید:دو گروه میدرباره تفاوت اینیزديمصباحاستاد 

کردیم و در دسـته دوم آن را  را در امور حقیقیه و تکوینیه استعمال میدر دسته اول، ما حق
گوییم، حق وقتی میطور مثالبه؛ بریمکار میدر امور اعتباري و مفاهیم قانونی و اخالقی به

؛ق داشته باشداین به آن معنا نیست که در آنجا چیزي در واقع تحقّملکیت یا حق زوجیت،
هاي ارزشـی  هاست مفاهیم اخالقی که داللتو مانند ایناستبلکه این حق، امري اعتباري

.)219ص،1998یزدي، (مصباحنددار

عامحق در عدالت معناي.2
مالحظـه  روایـت و کـریم معناي لغوي عدالت و مفهوم اصطالحی آن در قـرآن در بررسی

دیم عدالت عام که شامل عدل الهی، عدالت فردي و عدالت در اصـطالح فقـه و اخـالق    کر
د، به معناي برابري و مطابقت عمل با حق است. اکنون با توجـه بـه معنـاي لغـوي     شنیز می

ز این واژه در تعریـف عـدالت چگونـه خواهـد     د معناي مورد نظر اشذکر پیش از اینحق 
:گویدباره میبود. مقام معظم رهبري در این

حقیقـی قـرار آنیعنـی ؛هستیعالمحقیقیقرارازاستعبارتاسالمیبینیجهاندرحق
کـه همـان . باشـد بایـد کـه اسـت آفریـده چنـان آنوند متعالخداکههمانوجود،عالم

وواقـع مطـابق کـه کنـد سـیر چنانآنوباشدچنانآنبایدواستالهیحکمتمحصول
).42ص،1386،(جاویدي» باشدالهیحکمت
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ي است که در دستگاه آفرینش و نظام تشـریع الهـی،   ه این ترتیب، حق همان معیار و حدب
اي وجود (ثبات) دارد که مطابقت و برابـري بـا آن و   براي هر رأي، حالت نفس، عمل یا رابطه

رو قـرآن کـریم   شود. از اینتر رعایت آن، عدالت و تخطی از آن ظلم تلقی میتعبیر مناسببه 
اعـراف:  (»یعـدلُونَ وبِهبِالْحقِّیهدونَأُمۀٌخَلَقْنَاوممنْ«:داندورزي میرعایت حق را سبب عدالت

ـ   چنان).181 عنـوان ظلـم معرفـی    هکه در نقطه مقابل، عدم رعایت حـد و تجـاوز از آن را ب
.)229: بقره(»الظَّالمونَهمفَأُولَئکاللّهحدودیتَعدومنتَعتَدوهافَالَاللّهحدودتلْک«کند:می

اجتماعیعدالتحق در مفهوم .3
مفهوم حق در اصطالح علوم اجتماعی، از عناصري مانند سلطه، قدرت، اولویت، صـالحیت  

تـرین عنصـر از   شده اسـت. شـایع  گرفته... فعل، آزادي فعل یا ترك، امتیاز، اختیار وانجام 
گوییم کسی در موردي حقـی دارد  ها سلطه و اختیار است؛ به این معنا که وقتی میمیان این

اي دارد کـه دیگـران ندارنـد و بـر دیگـران الزم      در این مورد سلطهيمنظور این است که و
.)42ص،1381(موحد، حترم شمارند است که این حق را م

محقـق . اسـت گرفتـه قـرار گـو وگفـت وبحـث مـورد هـم فقهیمنابعدرحقمفهوم
وجعـل مـورد خاصـی معنـاي بهحقحقوق،مواردازیکهردرباور دارد کهاصفهانی

اختیـار مواردرخی بدرگرفت،نظردرآنهابرايجامعیمعنايتواننمیوگرفتهقراراعتبار
گونـاگون موارددرحقمعنايبنابراین؛...گاهیووالیتگاهیاولویت،مورديدرفسخ،

حـق براينهایفقمشهوراما؛)118-112ص،1ج،ق1428حائري،(استلفظیمشتركآن
اشـتراك قبیـل ازراآنمـوارد وندهسـت قائلواحديمعناياعتباري،حقوقمواردتمامدر

عقالیـی ارتکـاز وعرفـی مفهومحسببهحقباور دارد کهخمینیامام. دانندمیمعنوي
سـلطنت وملـک اعتبـار ازمتفـاوت کـه اسـت خـاص اعتبـاري آنودارد واحديمعناي

شـمارند مـی حـق احکـام ازرا... واسـقاط ونقـل ماننـد امـوري برسلطنتوي. باشدمی
سـلطنت حـق، دارد کـه بـاور نـائینی محقـق .)45-39ص،1ج]،تـا بی[خمینى،موسوي(

سـلطنت آنهـا دويهـر ازترقويوآنازترقويمنفعتبرسلطنتواستمالبرضعیف
طـرف ومالـک میـان کـه اسـت اياضافهنسبتحق،وملکمیانجامعقدر. استعینبر

بـه شـیء امـر زمـام واختیـار اینکهوشودمیتعبیرواجدیتبهآنازوداردوجوداضافه
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اضـافه ایـن دارد.قـدرت وسلطنتوگرفتهصورتيونفعبهجعلکهاستکسیدست
باشـد، داشـته راتصـرفات انواعقابلیتکهطوري بهباشدتاممتعلقشوخودشنظرازاگر

عـین درمـرتهن حـق ماننداضافهخودعلتبهیا-باشدضعیفاگروشودمینامیدهملک
مالیـت کهییاشیابهنسبتاختصاصحقوتحجیرحقمانندمتعلقش،درقصوریامرهونه
.شودمینامیدهحق-باشدخمربهتبدیلقابلکهشرابیمانندندارند،

یکی از مفاهیم نزدیک به مفهوم حق، مفهوم حکم است. حق و حکم از این جهـت کـه   
اما مشهور میان فقیهان این است کـه  باشند؛مید مانند هم هستنهر دو از مجعوالت اعتباري 

حکم قابـل نقـل   اما؛حق استحقوق قابل اسقاط و نقل هستند و زمام امر آنها به دست ذي
).50-45صهمان،و اسقاط نیست (

:باور دارنددرباره ماهیت حق وحکم خوییاهللا تآی
و تردیدي در ایـن  گیرند حق و حکم هر دو از مجعوالت اعتباري هستند که به افعال تعلق می

نیست که حقیقت هر دوي اینها صرف اعتبار است و هیچ تفاوتی از ایـن جهـت بـا یکـدیگر     
طایفه خاصی از احکـام کـه قابـل اسـقاط     بارهحق را درندارند. بلی مانعی ندارد که اصطالحاً

.)198، ص1ج،]تابی[خویی،موسوي(اي در اصطالح نیستزیرا مناقشه؛کار ببریمهستند به
ذي «هر حقـی یـک   بارهمفهوم اعتباري حق این است که همواره درهايویژگییکی از 

ین معنا که وقتـی بـه موجـب یـک     ه اوجود دارد. ب» من علیه الحق«و یک » حق یا من له الحق
ـ  حتمـاً دهیم، اي قرار میحق، براي کسی امتیاز و سلطه ، برابـر ن معناسـت کـه در   ه آایـن ب

از .مکلف به رعایت این حـق هسـتند و بایـد آن را محتـرم بشـمارند     کسانی هم هستند که 
هستند.که حق و تکلیف مالزم یکدیگرشودمیرو گفته این

خالصه اینکه واژه حق در تعریف عدالت اجتماعی به معناي نفع، امتیاز، سلطه یا نـوعی  
آن بر دیگـران  (ثبات) دارد، رعایت رابطه حقوقی است که در عالم اعتبار براي کسی وجود

ـ تواند آن را اعمال یا اسقاط حق است؛ میالزم و زمام آن به دست ذي د. رعایـت چنـین   کن
شود.حقی عدالت اجتماعی و تجاوز به آن ظلم تلقی می

الزامیو حقوق (اخالقی)غیرالزامیحقوق.4
جـود  در میان اعتبارات و مجعوالت شرعی و عقالیی انواع گوناگونی از تکالیف و حقوق و

دارند که برخی از آنها الزامی و برخی غیرالزامـی اسـت، برخـی بـه حـوزه روابـط فـرد بـا         
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هـا بـا   و برخی به روابـط میـان انسـان   شودمیو طبیعت مربوط وند متعالخودش، خدا
بینـی  قانونی دارند که براي آنها ضمانت اجـراي دولتـی پـیش   برخی حقوق، جنبه؛یکدیگر

ضـمانت  باشـند الزامی نباشند یـا اگـر الزامـی    مکن است اصالًبرخی دیگر م؛ اماشده است
.هاي ایمانی افراد باشدهاي اخروي و انگیزهمجازاتفقطاجراي آنها 

این حقوق و تکـالیف و بایدونبایـدها براسـاس مصـالح و     تمامتردیدي وجود ندارد که 
بدون اجراي کامل اند و وضع شده،مفاسد واقعی که همان خیر و صالح فرد و جامعه است

اسـتحبابی،  کـه حقـوق  باید توجـه داشـت  اما؛ق نخواهد شدآنها سعادت حقیقی بشر محقُ
عنوان زیربناي روحـی و انگیزشـی رفتـار    رغم تمام اهمیتی که در جایگاه خود دارند و بهبه

کنند، از دایـره شـمول حـق در    ق عدالت اجتماعی ایفا میعادالنه نقش بسیار مهمی در تحقّ
شـامل  فقـط حق مورد بحث در عدالت اجتمـاعی،  ؛ بنابراینندهستلت اجتماعی خارجعدا
.اخذه باشدؤبوده و تخطی از آن مستوجب مآورالزامی است که وقحق

چیست؟ » کلّ ذي حق«مراد از .5
در سـجاد حق نـام بـرده شـده اسـت. امـام      عنوان ذيدر منابع اسالمی از امور متعددي به

، نفـس و اعضـاي   متعـال وندخدامانند حقوقی از حقوقگوناگونبه انواع الحقوقرساله 
امام) و افـراد (در  برابررعیت)، رعیت (در برابربدن، اعمال انسان، اموال و امالك، امام (در 

،1363،حرانیهشعبابن(اشاره فرموده که بر عهده انسان قرار داده شده استیکدیگر)برابر
سه گروه؛ حق حاکم، حق رعیت و حـق افـراد   فقطتمام این موارد،. از میان)272-255ص
در صـورتی  فقـط و شـمول بقیـه مـوارد    شودبه عدالت اجتماعی مربوط میمستقیم طور به

حق در عبـارت  مراد از ذيرو از اینبه حقوق متقابل افراد مرتبط شوند.صورتیاست که به
هـاي دیگـر عرصـه  موارد را بایـد در رگید. هستندییهاگروهچنین »اعطاء کل ذي حق حقه«

عدالت مورد بحث قرار داد.

منظور از اعطاء حق چیست؟.6
الزمه این سخن این اسـت کـه در   » اعطاء کل ذي حق حقه«گوییم وقتی در تعریف عدالت می

نـیم و بـه   کاي کـه اگـر آن را رعایـت    گونـه به؛مرتبه نخست، ماهیت حق روشن شده باشد
ق پیدا کند وگرنه اگر قرار باشد خود این مطلب که چه چیزي برسانیم عدالت تحقّصاحبش 
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گـاه  باشـد، آن منـوط عـدالت نیز بهگیردمیو حقوق افراد چگونه شکل شودمیحق تلقی 
ی که در اینجا مطرح است ایـن اسـت کـه    پرسشتعریف ما مبتال به اشکال دور خواهد بود. 

دالت مقدم بر حق؟آیا حق مقدم بر عدالت است یا ع
: نویسـد حـق را مقـدم بـر عـدل دانسـته و مـی      شسپردر پاسخ به این مطهريشهید 

عـدالت و اجـرا ارادى و   ؛ امـا عدالت مرحله اجرایى حق است، حق طبیعى و ثابـت اسـت  «
).215، ص6ج،1384(مطهرى، » اختیارى است

ن خواهیم معـی میاي کهدر مرحلهالف):حق دو گونه استيتوضیح مطلب اینکه اعطا
. افراد چه حقوقی باید داشته باشند و باید براي آنها چنین حقی تشـریع شـود  کنیم که اساساً

یعنـی  ؛دیگري در مرحله اجراي آن حقوق. عـدالت اجتمـاعی مربـوط بـه مرحلـه دوم     ب)
»اعطاء کل ذي حـق حقـه  «اما ؛خر از حق استأاجراي حقوق است و به این معنا مرتبه آن مت

خواهیم مشخص کنیم که چه حقوقی و براي چه کسـانی وجـود دارد،  مرحله اول که میدر 
وقَـد إالّاألَموالِصنوفمنشَیئایترُكلَماللّهإنَّ«آمده است: کاظمامام روایتگونه که درآن

همقٍّذيکُلَّوأعطىقَس؛حقَّهۀَ،حۀَ،الخاصالعامو،الفُقَراءساکینَ،والموکُلَّونفنصم ـنوفالنّـاسِ ص «
فراتر از عدالت اجتماعی است. نکتـه اساسـی   ،)، بحث دیگر542، ص1جق،1401(کلینی،

میـزان  ،هـا ظرفیـت ،تعیین حقوق در این مرحله این است که با توجه به تفاوت اسـتعدادها 
آنچـه در تعیـین   ؛خواهـد شـد  هـاي متفـاوتی پیـدا    ... به هر حال اسـتحقاق ش افراد وکوش

باشـند  داشتهها مهم است این است که در هر صورت باید پشتوانه استداللی متقن استحقاق
تبیین حقوق توزیـع درآمـد   بارهدراقتصادنادر کتاب ارزشمندصدر(مانند کاري که شهید 

الك عمل قـرار  اند). به بیان دیگر، آنچه در مرتبه جعل قانون و حقوق مدر اسالم انجام داده
تـر از آن بـه نـام مصـلحت همـراه بـه       بلکه مفهومی عـام ؛گیرد، عدالت اجتماعی نیستمی

حکمت و عقالنیت است که براساس آن، حقوق مربوط به روابط اجتماعی باید بـا در نظـر   
عالم هستی، مالحظه تمام مصالح مادي، معنوي، فردي و هايتو سنهاتحقیقتمام گرفتن 

پیامـدها و بـا اسـتفاده از همـه     تمامورزي) و محاسبه ی انسان (بدون غرضاجتماعی زندگ
بخش صورت پـذیرد.  اطمینانهايهمنابع و ابزارهاي شناخت اعم از عقل، نقل معتبر و تجرب

بایـد توجـه   ؛ امـا عنوان عدالت یاد شـده اسـت  از این معنا نیز بههاگرچه در برخی از تعبیر
عدالت اجتماعی مصطلح است.داشت که چنین معنایی غیر از 
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به هر حال آنچه در عدالت اجتماعی مهم است ایـن اسـت کـه پـس از آنکـه براسـاس       
هـا در  گفته شد، حقـوق افـراد و گـروه   پیش از ایناصول حکمت و عقالنیت به ترتیبی که 

وکاسـتی  یکدیگر مشخص شد، در مقام عمل، همان حقوق بدون تبعیض و بـدون کـم  برابر
کسـانی کـه   ،اوالًآن است کـه  » کلّ ذي حقّ«بنابراین مفاد دادن حق به ؛ا درآیدبه مرحله اجر

پاسـخ در نامنـ ؤمامیـر حق نیستند نباید چیزي به آنها داده شـود و بـه همـین جهـت     ذي
فرمود:  المال داشتند میکسانی که به ناحق درخواستی از بیت

ربِهِم فیشَرِکتَهمفَإِنأسیافهِم؛وجلبللمسلمینَفَیءهووإنَّمالَک،واللیلَیسالمالَهذَاإنَّ« کـانَ حـ
ثلُلَکظِّهِم،مناةُوإالّحغَیرِالتَکونُأیدیهِمفَجهِمل232خه،البالغنهج(» أفواه(.
شمشیرهاشـان نیروىبهکهاستمسلماناندارایىبلکه؛تونهومن استآنِازنهمالاین

بهـره ماننـد ایشـان  اى،بـوده همـراه آنـان بـا نبردشـان درتواگرپس؛استآمدهبه دست
.نیستآنانخودبراىجزایشاندستاوردوگرنهبرى؛مى

حق هستند بـدون تبعـیض بایـد حـق خـود را دریافـت کننـد.        تمام کسانی که ذي،ثانیاً
غیـر آنهـا و عـرب و    المال هیچ تبعیضی میان اشـراف و  در تقسیم بیتعلیکه امام چنان

تـرین  نزدیـک طـرف  المال را حتی از عجم و خویشاوند و بیگانه نگذاشت و خیانت به بیت
حقوق هر کسی به همان اندازه کـه اسـتحقاق   ،ثالثاً؛)1380،د (حسینیکرافراد خود تحمل ن

بـه کـارگزار خـود در    نامنـ ؤمامیر؛ بنابراینوکاستی باید ادا شودآن وجود دارد بدون کم
زکات فرمود:

اى معین و حقّى معلوم است و شریکانى مستمند دارى و ناتوانانى تو را در این زکات، بهره
پـردازیم؛ پـس تـو [نیـز]     ند]. ما حقّ تو را سراسر مـى هستنیازمند [که در آن، با تو شریک

که بیشـترین دادخـواه   سره ادا کن؛ و گرنه، روز قیامت از کسانى هستىحقوق ایشان را یک
، فقیـران و مسـتمندان و   ونـد متعـال  را دارند و بدا به حال کسى کـه دشـمنش نـزد خدا   

.دست و در راه ماندگان باشند!داران تهیشدگان و وامنیازخواهان و رانده
روایـت در این .)85، ص96جق،1403(مجلسی، » حقوقَهمفَوفِّهِمحقَّک،موفّوكوإنّا«نیز 

که ما هم حق تـو  چنان،صورت کامل ادا کنیحق را بهبه این معناست که باید حق افراد ذي
وکاستی ادا خواهیم کرد.را بدون کم
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گیريهنتیجبندي و جمع
ماننـد  ؛. در امور محسوس و بیرونیاستمعناي محوري و اصلی عدالت در لغت برابري.1

نفـس انسـان و  هـاي رأي، حالـت بـاره دراما؛ندهستدو کفه ترازو، طرفین برابري مشخص
شود، مفهومی به نام حق طرفی که برابري این امور با آن سنجیده میاعمال و روابط انسانی، 

شود.تأویل می» حقرعایت «گونه موارد به رو مفهوم برابري در ایناست. از اینیا حد
از عـدالت اجتمـاعی   مربوط به معنـاي دیگـري غیـر    »وضع الشیء فی موضعه«تعریف .2
تـر از عـدالت   عقالنیـت و حکمـت اسـت کـه عـام     ماننـد  هاییمواین تعریف بر مفهاست.

.اجتماعی هستند
الرعایه عبارت است از رعایت حقوق اجتماعی و الزماجتماعیعدالت صحیحمفهوم.3

ذي حـق  اعطاء کل «عنوان اصطالح از آن بهدر که مردم و دولت در اعمال و روابط اجتماعی
.شودتعبیر می» حقه

هـاي اسـت. در بحـث  » باطـل «و نقطـه مقابـل آن   » ثابت«معناي اصلی حق در لغت، . 4
الهـی،  در دستگاه آفرینش و نظام تشریعي است که ، منظور از حق، معیار و حدعدالت عام

بـا  برابـري وکه مطابقتدارد(ثبات)اي وجودعمل و یا رابطهرأي، حالت نفس، براي هر 
شود.و تخطی از آن ظلم تلقی میعدالتتر رعایت آن، و به تعبیر مناسبن آ

واژه حق در تعریف عدالت اجتماعی به معناي نفـع، امتیـاز، سـلطه یـا نـوعی رابطـه       .5
(ثبات) دارد، رعایت آن بر دیگران الزم و حقوقی است که در عالم اعتبار براي کسی وجود

ند. رعایت چنین حقـی  کند آن را اعمال کند یا اسقاط توامی، حق استزمام آن به دست ذي
شود.عدالت اجتماعی و تجاوز به آن ظلم تلقی می

مربوط به مرحله اجراي حقوق است به این معنا که ابتدا باید حقوق عدالت اجتماعی.6
براساس اصـول مصـلحت،  ...وها، درآمدها و ثروت هاتخصیص امکانات، فرصتناظر بر
جمیـع  تمام حقایق زندگی و نیازهاي فردي و اجتماعی ومالحظهنیت و باعقالو حکمت
و با استفاده از تمام منابع و ابزارهاي علمی اعم از عقل، نقل معتبر و تجربه اطمینـان  مصالح 

سپس براساس اصول عدالت اجتماعی اجرا شود.؛بخش بشري تعیین شود



می
 عل

امه
صلن

ف
می

سال
اد ا

تص
ی اق

هش
پژو

/
نی

حسی
ضا 

در
سی

28

بـه کسـانی   فقطمنافع ،است که اوالًمقتضاي رعایت حقوق در عدالت اجتماعی این . 7
پرداخـت هـیچ تبعیضـی اعمـال     چگونگیدر ،ثانیاً؛تعلق بگیرد که استحقاق دریافت دارند

.ادا شودو برابر استحقاق آنهاوکاستی کمحقوق افراد بدون،ثالثاً؛نشود
شامل مواردي از حقوق است که الزامـی هسـتند و بـه روابـط     فقطعدالت اجتماعی .8

رو حقوق مربوط به روابط انسـان  شوند. از اینابل افراد با یکدیگر و با دولت مربوط میمتق
و نیز حقوق مربوط به اموال خصوصی و طبیعت (تا آنجا که بـه  وند متعالبا خود و خدا

دیگـر ند و در هسـت حقوق دیگران مربوط نشود) از شمول موضوع عدالت اجتماعی خارج 
بحث قرار داده شوند؛ هر چنـد کـه ماننـد کفـاره و نـذر جـزء       هاي عدالت باید موردشاخه

مانند اعتدال در مصرف و احکامیو حقوق استحبابی و غیرالزامییزتکالیف الزامی باشند. ن
خصوصـی خـودش  دوري از اسراف و تبذیر در اموال خصوصی که به رابطه انسان با اموال

اجتمـاعی مواسات خارج از مقوله عـدالت  عناوینی مانند احسان، ایثار و شوند ومربوط می
است.ی اخالقفقهی وهايند و جاي آنها در بحثهست

یی اگرچه الزمه حکمت، عقالنیت، اتقان، احسان، پرهیز اسراف و تبـذیر  ارعایت کار. 9
ارتبـاط مسـتقیمی   ،اما با این حال این مفهوم؛اي استرو امر بایستهاز این؛و مانند آن است

تماعی ندارد و در جاي دیگري باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.با عدالت اج

منابع و مآخذ
، قـم: مؤسسـه   1؛ چنظـرة حـول دروس فـی العقیـدة اإلسـالمیۀ     ابراهیمی، عبـدالجواد؛  .1

ق.1417انصاریان، 
؛ تحقیـق طـاهر أحمـد زاوي و محمـود محمـد      النهایۀ فی غریـب الحـدیث  أثیر؛ ابن.2

.1364إسماعیلیان، ، قم: مؤسسه 4الطناحی؛ چ
مؤسسـه  ، قـم: 2اکبر غفـاري؛ چ ؛ تصحیح وتعلیق علیتحف العقولشعبه حرانی؛ ابن.3

.1363نشر اسالمی، 
.1387، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1؛ چیس اللغۀیترتیب مقافارس، احمد؛ ابن.4
ق.1410؛ بیروت: دارصادر، لسان العربمنظور؛ ابن.5
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وري بنیـاد  ؛ تهـران: مـدیریت بهـره   عدالت اجتمـاعی مبانی نظري توسلی، حسـین؛  .6
.1375مستضعفان و جانبازان، 

درعـدالت مفهـوم عملیونظريمبانیبررسی؛عدالت؛ قاموسجاویدي، مجتبی.7
.1386، تهران: خانه کتاب، 1رهبري؛ چمعظممقامکالم

بـر تأکیـد بـا ) قسـط (عـدالت نظریـه تبیـین وبررسـی محمدحسین؛جمشیدي،.8
؛صـدر شهیدوخمینیامام،فارابیابونصرمسلماناندیشمندسههايدیدگاه

.1379تهران، دانشگاهسیاسیعلوموحقوقدانشکدهدکتراينامهتهران: پایان
ق.1428مجمع الفکر االسالمی، ، قم:2؛ چفقه العقودحائري، سیدکاظم؛ .9

.  ق،1409البیتآلمؤسسه، قم:1چ؛الشیعهوسایلحسن؛محمدبنعاملى،حرّ.10
، زیرنظـر  مجموعـه دانشـنامه امـام علـی    ؛ »المالبیت«، 1380حسینی، سیدرضا؛ .11

.1380اکبر صادقی رشاد؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، علی
، تهـران:  2؛ چترجمه و تحقیق مفردات الفاظ القرآنرضا؛ حسینی، سیدغالمخسروي.12

.1375انتشارات مرتضوي، 
داوودى، بیـروت:  تحقیق صـفوان عـدنان  ،1؛ چالقرآنالفاظمفرداتاصفهانى؛ راغب.13

ق.1412دارالقلم، 
دار الفکـر للطباعـۀ والنشـر و    ؛ ترجمه علی شـیري؛ بیـروت:   تاج العروسزبیدي؛ .14

.ق1414،التوزیع
.1373، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 3؛ چفرهنگ معارف اسالمیسجادي، سیدجعفر؛ .15
.1379، تهران: انتشارات بهزاد، 1ناهید آقامیرزایى؛ چ؛ ترجمهالبالغهنهجسیدرضی؛ .16
، تهـران:  1بیـدى؛ چ دره؛ ترجمه منـوچهر صـانعى  نامه فلسفىفرهنگصلیبا، جمیل؛ .17

.1366، انتشارات حکمت
؛ ترجمــه ســیدمحمدباقر المیــزان فــى التفسـیر القــرآن طباطبـایى، سیدمحمدحســین؛  .18

.1374، قم: انتشارات اسالمی، 5همدانی؛ چموسوي
مکتبـۀ  ، تهـران:  2؛ تحقیق سیداحمد حسـینى؛ چ مجمع البحـرین طریحى، فخرالدین؛ .19

ق.1408، نشر الثقافۀ االسالمیه
ق.1412، قم: مؤسسه نشر اسالمی، 1؛ چالفروق اللغویۀعسکري، ابوهالل؛ .20
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، تهران: 1چ؛عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادي در اسالمعیوضلو، حسین؛ .21
. ،1384دانشگاه امام صادق

، 2؛ ترجمـه مهـدي مخزومـی و ابـراهیم سـامرائی؛ چ     کتاب العینفراهیدي، خلیل، .22
ق.1409، مؤسسۀ دار الهجرة

تا].، [بیافزار مکتبه اهل البیت؛ نرمالقاموس المحیطفیروزآبادي؛ .23
.1371،ه؛ تهران: دارالکتب اإلسالمیقاموس القرآناکبر؛ قرشی، سیدعلی.24
ق.1401؛ بیروت: دارالصعب، کافییعقوب؛ کلینی، محمدبن.25
ق.1403، بیروت: مؤسسه الوفاء، 2؛ چبحاراألنوارمجلسى، محمدباقر؛ .26
م.1998، بیروت: الدار االسالمیه، 2؛ چمعارف القرآنمصباح یزدي، محمدتقی؛ .27
یـزدي)؛  اهللا محمـدتقی مصـباح  (مجموعه آثار آیتمشکاهیزدي، محمدتقی؛ مصباح.28

تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندري؛ قـم: مؤسسـه آموزشـی پژوهشـی امـام      
. ،1384خمینی

؛ تهـران: بنگـاه ترجمـه و نشـر     التحقیق فی کلمات القـرآن الکـریم  مصطفوي، حسن؛ .29
.1360کتاب، 

.1384درا، ، قم: ص3؛ چآثار استاد شهید مطهريمجموعه مطهرى، مرتضی؛ .30
تا].نا]، [بی، قم: [بی1؛ چرساله استفتاءاتعلى؛ منتظرى، حسین.31
؛ تهران: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام      کتاب البیعاهللا؛ خمینی، سیدروحموسوي.32

تا].، [بیخمینى
تا].، قم: انتشارات دواري، [بی1؛ چمصباح الفقاههخویی، سیدابوالقاسم؛ موسوي.33




