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Abstract 

Background and Aim: There is a need in different spheres of social justice in Islam for theoretical literature 

applicable to policy making. Principles of social justice are the foundation on which the construct of social 

justice is based. The influential principles of social justice fall into two categories: principles with direct and 

specific influence and principles with indirect and general influence. In this paper, the role of will power and 

moral justice among principles of anthropology, as related to social justice, are discussed. 

Materials and Methods: To this end, drawing upon Koranic verses and hadith, a descriptive-analytic 

approach was adopted. 

Findings: Results of analysis reiterates the idea that Free will is the prerogative bestowed on human beings. 

Human beings, by nature, seek justice and change and out of own determination stand by justice. Regarding 

moral justice, human being deserves justice and must be signified with this quality. In the social realm, only 

those who already enjoy the quality of justice can discuss issues pertaining justice and ways of its promotion 

for it is an undeniable fact that if a quality does not exist in someone, they cannot carry it over to others. 

Conclusion: It can be concluded that Free will (freedom of human beings) and liberty (moral justice) are the 

two specific anthropological principles of social justice and from an Islamic perspective man’s freedom is to 

be interpreted in light of the relationship between man and God. From this point of view, freedom comes in 

degrees: one degree of freedom is man’ choice to be free; another degree of freedom has to do with non-

existence of setbacks and being in the right conditions. Still another degree of freedom which is over and 

above the other two is a value whose attainment leads to man’s self-realization. All three degrees need to be 

seen within the boundaries of religion (shariah) as human being’s freedom is along accepting God’s 

guardianship. The first two types of freedom have instrumental value but the third one, though a value in it 

self, is the highest rank and a social virtue. 
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 چکیده

 مبانی است. گذاریسیاست هحوز در استفادهقابل نظری ادبیات نیازمند اسالم در اجتماعی عدالت گوناگون یهاهعرص :هدف و زمینه

 را اجتماعی عدالت اثرگذار مبانی .شودمی استوار بنیادها آن به توجه با عدالت، هنظری سازه که هستند ایپایه مباحثی تماعی،اج عدالت

 محور دارند. عام و مستقیم غیر تأثیر که ایمبانی دوم دارند؛ خاص و مستقیم تأثیر هک ایمبانی اول کرد: تقسیم دسته دو به توانمی

 است. اجتماعی عدالت هعرص در شناختیانسان مبانی از اخالقی عدالت و اختیار مبنای دو نقش بررسی نوشتار این

 یبررس را یادشده مبنای دو جایگاه احادیث و آیات به مستقیم مراجعه با و تحلیلی ـ توصیفی روش به جستار این ها:شرو و مواد

 .کندمی

 و است خواهتحول و جوعدالت فطرت، روی از انسان، اسالمی هاندیش در .است موجودات میان در انسان امتیازهای از اختیار :هاهیافت

 عنوان به عدالت صفت به باید که است انسان و است انسان عدالت موصوف نیز اخالقی عدالت در و کندمی قسط به قیام اراده، به دخو

 شده عدالت وصف دارای نیز خود که کند طرح را آن گسترش و عدالت از بحث دتوانمی اجتماعی هحوز در کسی شود. متخلق فضیلت

 .بدهد یگرید به را قتیحق آن دتوانمین ندارد، یقتیحق که یموجود که شود منكر را تحقیق نیا دتوانمین اندیشمندی چیه زیرا ،باشد

 دو هثمر و است اجتماعی عدالت شناختیانسان خاص مبانی از انسان اخالقی( )عدالت آزادگی و انسان( )آزادی اختیار :گیرینتیجه

 آزادی تلقی این در .شودمی تفسیر خداوند و انسان هرابط پرتو در آزادی هدربار اسالم تلقی که است این انسان آزادگی و آزادی مبنای

 آن شرایط وجود و موانع نبود دیگر ایبهمرت در و است انسان انتخاب از ناشی حق یک عنوان به آزادی مرتبه یک در است: مراتب دارای

 به را انسانی من غایات و انسان شكوفایی خود آن تحقق با که است نفسهفی ارزشی عنوان به ترافزون اهمیت دارای ایبهمرت در و است

 پروردگار ربوبیت پذیرش طول در بشر آزادی چراکه ،است شریعت ارچوبچ در انسان آزادی مرتبه، سه هر رد داشت. خواهد دنبال

 برترین و ارزش برترین اما ،تاس نفسهفی ارزش دارای اگرچه نیز سوم مرتبه در و ابزاری ارزش دارای دوم و اول مرتبه در آزادی است.

 .شودمین محسوب اجتماعی فضیلت

 اسالم ؛یاجتماع عدالت ؛اخالقی عدالت ؛اختیار ؛شناختیانسان یمبان ی:کلید واژگان
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 42همکاران/  و رضا برنجکار عدالت اجتماعی اسالمی بررسی جایگاه اختیار و عدالت اخالقی در گستره

 مقدمه

 نیا به توجه شه،یاند کی «یمبان» از بحث ضرورت در

 یسازشفاف و مرزبندی ندیفرا بحث، نیا که است مهم نكته

 در غالباً یاختصاص یمبان .کندمی روشن را اههشیاند گرید با

 و دارند عهده بر یدیکل نقش ،هاهشیاند رساختیز جادیا

 حفظ با گرید یهامعرفت از مندیبهره یبرا مناسب یبستر

 .کنندمی فراهم یدگیسنج و اصالت

 انورشهیاند توجه کانون ربازید از ماعیاجت عدالت مسأله

 فكری سنت دو در که اندیغرب متفكران كسوی از است. بوده

 ؛اندکرده مطرح را خود رهیافت مدرنیزم و سوسیالیزم

 را تولید ابزار خصوصی مالكیت سوسیالیزم دارانجانب

 و اقتصادی بارزیان هاینابرابری و مفاسد تمام هسرچشم

 همگانی سود و گراییجمع بر رو همین از .دانندمی اجتماعی

 ابعاد ترینمهم از یكی اساس بر رنیزممد طرفداران دارند. تأکید

 طبیعی حقوق بر تأکید و فردگرایی و لیبرالیزم یعنی ،آن

 و اقتصادی ثروت به انسان رسیدن غایت ،قراردادگرایی و انسان

 انزورشهیاند گرید یسو از .کنندمی دنبال را سیاسی قدرت

 یمبان از استفاده با اندبرآمده درصدد که دارند قرار یاسالم

 شیخو افتیره (یاله یوح نی)مب ثیاحاد و قرآن از مستخرج

 کنند. انیب را

 محوربودن و اصل رغمیعل که است آن تیاهم حائز هنكت

 اتیادب فاقد متأسفانه ،یاسالم هشیاند در اجتماعی عدالت

 .است یگذاریمش خط هحوز در استفاده قابل کافی ینظر

 که هستند تأثیرگذار و ایپایه مباحثی اجتماعی، عدالت مبانی

 .شودمی استوار بنیادها آن به توجه با عدالت، هنظری سازه

 تقسیم دسته دو به توانمی را اجتماعی عدالت اثرگذار مبانی

 دوم دارند؛ خاص و مستقیم تأثیر که ایمبانی اول کرد:

 مفاهیم ههم به )نسبت عام و مستقیم غیر تأثیر که ایمبانی

 مبنای دو نقش بررسی نوشتار این محور دارند. دیگر( ارزشی

 هعرص در شناختیانسان مبانی از اخالقی عدالت و اختیار

 از بحث چند عدالت مبنایی هنظری در است. اجتماعی عدالت

 اصول و عام یهاهمؤلف و معیارها مبانی، مفاهیم، روش، جمله

 اینظریه عدالت، مبنایی نظریه .است تأکید مورد راهبردی

 به ناظر و پردازدمی اجتماعی عدالت بحث اصل به که است

 هاییکاوش به توجه با نیست. عدالت یهاهحوز از خاصی هحوز

 عدالت مبانی به مربوط مباحث توانمی است، شدهانجام که

 تأثیرگذارند اجتماعی عدالت فهم و برداشت در که را اجتماعی

 شناختیهستی مبانی داد، سامان کالن هحوز دو در را

 مبانی و (شناختیانسان و شناختیجهان خداشناختی،)

 به نحوی به دیگر مبانی ههم رسدمی نظر به .شناختیمعرفت

 و اختیار مبنای دو به نوشتار این .کنندمی برگشت مبانی این

 و دارد اختصاص آن شناختیانسان مبانی نوع از اخالقی عدالت

 و اختیار چرا که دهد پاسخ محوری پرسش این به است آن بر

 مفروض است؟ مبنا اجتماعی عدالت عرصه در اخالقی عدالت

 تأثیر اخالقی عدالت و اختیار که است این پژوهش این

 دارد. اجتماعی عدالت گوناگون یهاهعرص بر خاص و مستقیم

 و مبانی از خود منظور بیان ضمن دارد تالش جستار این

 خاص مبنای ود نقش اجتماعی عدالت از جامع تعریفی ذاتخا

 کند. رسیبر اجتماعی عدالت در را اخالقی عدالت و اختیار

 

 مفاهیم تبیین

 نیبام ـ1

 با آن گیآمیختدرهم مبانی، بحث هایدشواری از یكی

 این غالباً  مبانی، از بحث هنگام به .است دیگر اصطالح چند

 ،قواعد اصول، دالیل، مبادی، چون دیگر مفاهیمی با مفهوم

 موجب امر همین و آمیزدمی درهم مسائل حتی و رویكرد

 نشود. برخوردار الزم دقت و شفافیت از مباحث تا شودمی

 به غالباً که «یدامب» از «ینابم» بحث، این به توجه با

 لذا ،است تفكیک لبقا پردازد،می هادانش آغازین مباحث

 وجود شناخت ،موضوع مفهوم و ماهیت شناخت مانند مسائلی

 ثابت علم آن مسائل هاآن وسیله به که اصولی شناخت ،موضوع

 تقسیم تصدیقی و تصوری به که است مبادی از ،شودمی

 مقدمات ،یمباد از منظور پس ،(1-2) مبانی نه و شودمی

 فهم و هابرداشت همه در که نیست گونهاین و است دانش

 نام به دیگر مفهومی از انیبم باشند. تأثیرگذار دانش آن مسائل

 استداللی معنای به دلیل چراکه ،شودمی جدا نیز «یلدال»

 تعبیر به و رودمی کار به چیزی کردنثابت برای که است

 سلسله یک تألیف و تنظیم از است عبارت استدالل منطقیان



 6931تابستان  ،وچهارمبیست ، شمارههفتم دوره ،زیستی اخالق مجله /41
 معنی به انیمب همچنین .(3) مجهول ایقضیه کشف برای قضایا

 که است کلی انونق و هاعدق اصل، که زیرا ،نیست نیز «لواص»

 به انیمب طورهمین .سازدمی هموار را متون فهم مشیخط

 اصول و فقه در قاعده که چون ،نیست هم «دواعق» معنای

 .(4) شودمی جزئی احكام استنباط منشأ که است کلی احكام

 به رویكرد نیست، هم «رویكرد» معنای به مبانی که گونههمان

 انتخاب رپژوهشگ که است گرایشی و منظر مسیر، معنی

 اما کند، تحلیل و فهم را مسائل و مفاهیم آن در تا کندمی

 که مؤثرند و پیشینی هاییمفروض و بنیادین اصول آن مبانی،

 تأثیر تحت را نگرش و تحلیل نوع و اثرگذارند رویكرد اتخاذ در

 دهند.می قرار خود

 اجتماعی عدالت ـ2

 ابری،بر و مساوات مانند متعددی انیمع در لغت در عدل

 پیمانه، ،کیل معادل و همتا ،نظیر ایستادن،راست و راستی

 ،انصاف ،حق به حكم و دادگری وسط، حد رعایت و رویمیانه

 واقع مردم خشنودی و رضایت مورد که حكمی یا قول ،شخص

 مجموع از .(1-6) است شده کاربرده به جور ضد و شود

 و «برابری» مشترک معنای توانمی یادشده کاربردهای

 ایگونه به هاآن ههم در که داد دست به را «وسط حد رعایت»

 نوعی به توانمی نیز را وسط حد رعایت و است شده لحاظ

 (.7-8) دانست «برابری» همان

 مترادف و «عدل» مورد در کریم قرآن در که آیاتی مجموع

 دسته چهار در توانمی را است رفته کار به «قسط» آن

 کرد: بندیتقسیم

لْ ْأَوْ » :چیز دو بودنمعادل اهمبـ   (؛3) «اًمایصِْْلِكَْذََْْعد 

َبلْ یَْلاْوَْ» بدل: معنای به عدلـ  لْ ِْمنهْ ْق   (؛3) «َعد 

َّْْأ ِلهَْْلاْأَنَّهْ ْأللَّهْ َْشِهدَْ» الهی: عدلـ  وَْْأ ِلا ْأُول وأْوَْْأل َملائَِكةْ ْوَْْه 
طِْْقائِماًْْأل ِعل مِْ  (؛3) «بِال ِقس 

 عدالت به امر مانند ،هاانسان گفتار و رفتار بودنعادالنهـ 

َسل َناْلََقدْ » مطلق َلَناْأَر  مْ ْأَنَزل َناْوََْْناتِْیبِال بَْْر س  َْزأنَْیأل مِْْوَْْأل ِكَتاَبَْْمَعه 
ومَْیلِْ طِْْألنَّاسْ ْق  ْشَهاَدةْ َْءأَمن وأ ْْنَْیألَّذِْْهْ یاَْی» فقهی: عدالت (؛3) «بِال ِقس 
تْ أل َْْأَحَدك مْ َْحَضرَْْأ َِذأِْنك مْ یبَْ لْ َْذَوأْأث َنانِْْةِْیأل َوصِْْنَْیحَِْْمو  نك مْ َْعد   «مِّ

ِدل وأْق ل ت مْ ْأ ِذأْوَْ» قول: در عدالت (؛3)  حكم: در عدالت (؛3) «َفاع 

ت مْأ َِذأْوَْ» وأ ْْأَنْألنَّاسِْْنیَبَْْحَكم  لِْْتَحك م   در عدالت (؛3) «بِال َعد 

وأ َْْفاَءتْ َْفا ِن» مردم: میان اصالح ِلح  لِْْانَهمَْیَبَْْفاَص   (؛3) «بِال َعد 

وأ ْیأَقِْْوَْ» کردنپیمانه در عدالت طِْْأل َوز نَْْم  وأْ َْلاْوَْْبِال ِقس  ِسر  ْتخ 
 .(3) «َزأنَْیأل مِْ

 ؛است شده لحاظ برابری معنای دوم و اول هدست آیات در

 برای ،است کرده شكار احرام حال در که شخصی ،اول آیه در

 مقام در دوم آیه .بگیرد روزه بایستمی آن «معادل» او کیفر

 گونههیچ روز آن در که است قیامت روز خصوصیات بیان

 .شودمین پذیرفته کسی هیچ از «عوضی»

 شده لحاظ حق با مطابقت مفهوم مسو هدست آیات در

 گواهی دانش صاحبان و فرشتگان که معنا بدین است؛

 دارد. عدالت به قیام خداوند که دهندمی

 در حق با برابری مشترک معنای مچهار دسته آیات در

 دارد. وجود عدالت اقسام

 برای را حق با برابری معنای توانمی هم احادیث در

ْألل هْزأنیمْألعدلْأ نْ » :فرمایدمی ع() علی امام کرد: رصد عدالت
قامةْنصبهْوْألخلقْیفْوضعهْیأل ذْسبحانه ْفىْفلاتخالفهْألحقْ ْلا 

 سبحان خداوند ویتراز عدالت ؛سلطانهْفىْتعارضهْلاْوْزأنهیم

 حق برپاداشتن برای و نهاده خود خلق میان در را آن که است

 قدرتش با و مكن عمل او ترازوی برخالف پس ،است کرده نصب

 ترینعادل» :فرمایدمی ایشان همینطور (.11)« زمور مخالفت

 .(11) «کند داوری حق به همه از بیش که است کسی مردم

 در «عدل» هواژ هاستفاد به توجه با کهاین سخن حاصل

 عدل لغوی معنای رسدمی نظر به ،گذشت که روایاتی و آیات

 یعنی ،دارد پوشانیهم احادیث و کریم قرآن در عدل مفهوم با

 ردهب کار به نیز روایات و آیات در ،لغت در برابری معنای همان

 است. شده

 صورت به روایات و قرآن در اجتماعی عدالت اصطالح

 توانمی نصوص قرائن از ولی ،است نشده ربردهکا به صریح

 نمونه عنوان به دانست. اجتماعی عدالت را عدالت از منظور

رْ یْأللَّهَْْأ ِنَّْ» هآی تفسیر در طباطبایی عالمه لِْْا  م  َسانِْْوَْْبِال َعد   «أل اح 

 عدل و دهدمی داد و عدل به دستور آیه( )این :گویدمی (3)

 شودمی منقسم قسم دو به ندهرچ عدالت است... ظلم مقابل

 لفظ هرچند نیز و اجتماعی عدالت یكی فردی، عدالت یكی

 ظاهر اما ،شودمی قسم دو هر شامل و است مطلق عدالت
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 (.11) است اجتماعی عدالت مراد که است این آیه سیاق

 آیه در :آوردمی مطهری شهید استاد ،عالمه شاگرد همچنین

أمِْْوأ ْك ون ْ» :فرمایدمی قرآن کریمه طِْْنَْیَقوَّ  به قیام ،(3) «بِال ِقس 

 از بودنعادل از غیر این و عدل داشتن پا به و اقامه یعنی قسط

 (ع) معصومین هسیر و احادیث در .(12) است شخصی هجنب

 ضرورت، و اهمیت ،مفهوم قبیل از اجتماعی عدالت عاداب به

 نهنمو عنوان به .است شدهپرداخته آن آثار و ویژگی ارکان،

 امام است: شده وارد زیر بیان اجتماعی عدالت مفهوم هدربار

لْ » :فرمایدمی ع() علی ورََْْضعْ یْألَعد   را امور عدالت؛ َمَوأِضَعَهاْألاُم 

 نیز )ع( سجاد امام .(13)« دهدمی قرار خود جایگاه در

 چیز هر دادنقرار ؛ألعدلَْْلْ یمثِّْْهمحلِّْْفیْءیألشََّْْوضعْ » :فرمایدمی

 (.14« )کندمی حاصل را عدالت خود گاهجای در

 ،لتاعد هحوز در اسالمی فلسفه و کالم بحث هپیشین

 و خداوند تشریعی و تكوینی عدالت تفسیر حول در بیشتر

 گوناگون یهاهعرص و است عقلی قبح و حسن مبنایی بحث

 بحث محل اجتماعی عدالت مفهوم ازجمله و اجتماعی عدالت

 .است نبوده بررسی و

 اجرای لوازم و آثار به تنها امامیه كلمانتم اسالمی مکال در

 اندپرداخته ستم و ظلم با مبارزه در معصومین هسیر و عدالت

 از نیز اشعری متكلمان و (21) فراتر قدری برخی و (21-11)

 اندنداشته باور الهی عدالت تشریعی و تكوینی وجوب به اساس

 د.برس آن دابعا و اجتماعی عدالت طرح به نوبت که تا

 تكوینی دلع مسأله ،الهی عدل بحث در اسالمی فلسفه در

 پیامبر عدالت به معصومین، هسیر در و شده بحث تشریعی و

 عدالت و حضرت آن رفتارهای و وحی تبیین و ابالغ در ص()

 بررسی بزرگواران آن سیره و وحی تبیین در (ع) معصوم ائمه

 موضوع متعرض یزن برخی فالسفه این از (.22-23) است شده

 (.24-21) اندشده نیز جامعه حاکم و انسان در اخالقی عدالت

 شهید استاد طباطبایی، المهع معاصر نظرانصاحب از

 اصطالح به یزدی مصباح استاد و آملی جوادی ادتاس مطهری،

 بارهاین در را خود یهاهدیدگا و اندپرداخته اجتماعی عدالت

 :اندکرده مطرح

 زا پس نحل سوره 31 آیه تفسیر ذیل ییطباطبا عالمه

 در ،برابری و مساوات معنای به عدل واژگانی مفهوم بیان

 رعایت معنای به را اجتماعی عدالت ،اصطالحی تعریف

 در تساوی به فرجام در که گیردمی هاسزاواری و هااستحقاق

 را اجتماعی عدالت مطهری شهید استاد .(11) انجامدمی امور

 اساس بر حق صاحب حق عطاکردن و افراد وقحق رعایت به

ْحقذیْکلْءأعطا» یعنی عدالت (.26) داندمی بشری قانون
 دستور هم اسالم اگر که تاس امری عدالت و حق .«حقه

 .(27) شدنمی طوری بودنشحقیقت و بود حقیقتی باز ،دادنمی

ْفیْألشیْکلْوضع» به را اجتماعی عدالت آملی جوادی استاد
 پاسخ اشكال یک به آن ضمن در و کندمی ریفتع «موضعه

 جای در چیزی هر قراردادن از است عبارت عدل :دهدمی

 از سرشار تعریف این .اندکرده گمان برخی خویش مناسب

 روشنی به آن مصادیق که است کلی اصل یک زیرا ،است ابهام

 آنگاه تعریف یک زیرا ،نیست درست نقد این .نیست مشخص

 وارد ایرادی یا نقد آن عمومیت یا کلیت بر که است مبهم

 مبهم ،باشد نداشته کاستی زاویه این از تعریف اگر اما ،باشد

 تعیین برای بلكه نباشد، روشن آن مصادیق که هرچند نیست،

 رجوع باید ،است آن تطبیق دارعهده که منبعی به مصادیق

 حق دادن به اجتماعی عدالت یزدی مصباح استاد .(28) کرد

 الجملهفی نیز عقل وی نظر در .است کرده تعریف به ردیف هر

 است، محدود عقلی مستقالت هدایر چون اما ،شناسدمی را حق

 که ـ وحی از خاص موارد تعیین و حقوق تعیین در است الزم

 کنیم. استفاده ـ است کامل و شدهتضمین مطمئن، ایوسیله

 او به را هرکسی حق که معناست این به عدل :گویدمی ایشان

 درک برای پس ،نیست... مطلق تساوی معنای به و بدهند

 هواژ شود. روشن حق مفهوم باید قبالً عدل، مفهوم درست

 اساس بر که رودمی کار به ودموج دو هرابط مورد در «حق»

 از استفاده یا دریافت قاقحاست ،موجود دو آن از یكی آن،

 یا بدهد او به ار آن که است كلفم دیگری و کند پیدا را چیزی

 نكند تجاوز آن به و بشمارد محترم برایش را آن از استفاده

 و دگیرمی سلطه معنای به را حق دیگر اثری در وی (23)

 باید (.31) است مساوی حق با تقریباً سلطه مفهوم :گویدمی

 و کرد تعیین ،شودمی چگونه را «حق» که شود مشخص

 در ایشان یست؟چ هرکسی حق که فهمید توانمی چگونه

 و اجتماعی قرارداد طبیعی، حقوق یهاهدیدگا نقد ضمن ادامه
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 کنار در وحی اثباتی راه طرفداران» عنوان ذیل اشاعره، هنظری

 ادراک طریق از دتوانمی انسان که است باور این بر «عقل

 که هم آنجا تا و کند درک را حقوق() آن ،خود عقالنی و عادی

 آن به دتوانمی و است حجت برایش ،کندمی درک را هاآن

 اعمال نادرستی یا درستی گاهتكیه را آن و کند استدالل

 از و قاصر انسان عقل مواردی در البته ،آورد حساب به خویش

 موارد گونهاین در که است ناتوان واقعی مفاسد و مصالح درک

 احكامی تابع و شود نائل هاآن درک به وحی طریق از باید تنها

 (.31) کندمی دریافت وحی از که باشد

 عدالت طباطبایی عالمه کهاین هاهدیدگا این حاصل

 اساس بر خودش جای در چیزی هر قرارگرفتن را اجتماعی

 و شرع و عقل را آن خاستگاه و ستا دهکر تعریف استحقاق

 ندقراردا را اجتماعی عدالت آملی جوادی ادتاس .داندمی عرف

 و مطهری شهید استاد و ،شویخ مناسب جای در چیزی هر

 به فرد هر حق دادن به را اجتماعی عدالت یزدی مصباح استاد

 را اجتماعی عدالت یزدی مصباح ا...آیت .اندکرده معنا خودش

 بر تأکید با را حق خاستگاه و دانسته «حقهْحقذیْکلْأعطاء»

 که حقوقی اجرای با بتوان تا کندمی معرفی عقل کنار در وحی

 رسید. عدالت به ،کنندمی تعیین هاآن

ْحقذیْکلْأعطاء» را اجتماعی عدالت رهبری معظم مقام
. ستا کرده تعریف «موضعهْفیْألشیْکلْوضع» و «حقه

 هرکسی به گذاشتن، خود جای به را چیزی هر یعنی ،عدالت»

 (.31)« دادن را وی حق

 خورداربر زیر یهاهمشخص از یزدی مصباح استاد تعریف

 است:

 و برابری احادیث و کریم قرآن لغت، در که عدل عنایمـ 

 ؛دارد خوانیهم تعریف این با بود، حق با مطابقت

 است شده معرفی عقل و وحی آن خاستگاه و حق ماهیتـ 

 ؛کنندمی معین را االجراالزم حقوق مفاسد و مصالح اساس بر که

 ،است شده لحاظ برابری مفهوم چون تعریف این درـ 

 حقوقی، عدالت چون ،اجتماعی مختلف یهاهگستر در عدالت

 گیرد.می دربر نوعی به را اقتصادی ،فقهی سیاسی،

 میان به «حق» از سخنی طباطبایی عالمه تعریف در

 ،دارد ارتباط افراد حقوق با اجتماعی عدالت چون ،است نیامده

 باشد، «حق» همؤلف فاقد که اجتماعی عدالت از تعریفی هر

 خاستگاه کهاین ضمن .بردمی رنج نقص این زا و نیست کامل

 و است مناقشه محل عالمه اندیشه در اجتماعی عدالت

 عدالت خاستگاه هدربار طباطبایی عالمه دیدگاه به پرداختن

 مبانی بیان در ،نیست میسر پژوهش این در اجتماعی

 خواهد مطرح دیگر مجالی در ،اجتماعی عدالت شناسیمعرفت

 جای در چیز هر قرارگرفتن عالمه تعریف از دیگر بخشی .شد

 هست. نیز روایات در حدیثی هپشتوان دارای که است خودش

 عین نه است عدالت هنتیج خود جای در چیز هر قرارگرفتن

 است شده تعریف آن غایی علیت رکن به شئ اینجا پس ،عدالت

 معصومین منظور و است اهمیت دارای خودش جای در که

 آن. تعریف نه است بوده لتعدا اثر بیان (ع)

 تعریف این که است شده وارد تعریف این به ایرادهایی

 خود، به نسبت انسان رفتارهای شامل چراکه ،نیست مانع

 .شودمی نیز طبیعت و خداوند

 پاسخ در که )ع( علی حضرت از دیگری حدیث به ستنادا با

وَْ» فرمایدمی عاقل توصیف بر یمبن پرسشی ْءَْیألشََّْْضعْ یْیألَّذِْْه 
ْءَْیألشََّْْضعْ ی» عبارت واقع در گفت توانمی ،(13) «َمَوأِضَعه
 اساس بر (.31) است عاقالنه و حكیمانه عمل تعریف «َمَوأِضَعه

 هر قرارگرفتن را اجتماعی عدالت که تعریف این دیگر همؤلف

 است ممكن ،داندمی استحقاق و هاسزاواری اساس بر را چیزی

 خودش اصول اساس بر را افراد ستهشای جایگاه مكتبی هر

 هدربار معیاری تعریف این .بخواند درست را آن و کند تعریف

 .(33) دهدنمی دست به افراد مستحق و سزاوار جایگاه

 دیدگاه مانه از بخشی نیز آملی جوادی استاد دیدگاه

 عدالت که مطهری شهید استاد دیدگاه .است طباطبایی عالمه

 جدا ،است کرده تعریف حق صاحب قح دادن به را اجتماعی

 دارای ،است وارد او ارسطویی شناسیمعرفت بر که ایرادی از

 از یكی عالمه تعریف مانند اینجا در کهاین اول است: ایراد دو

 هرچند ،داندمی عرف و اعتباریات را اجتماعی عدالت یهاهمؤلف

 پرداخته خصوص این در عالمه دیدگاه نقد به دیگر جایی در

 «حق» به کلی صورت به خود تعریف در ایشان دوم ست؛ا

 نپرداخته آن منشأ تبیین و توضیح به ولی ،است کرده اشاره

 .(34) است
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 حق دادن» به را اجتماعی عدالت عریفت مقاله این انمؤلف

 جای سر چیز همه که ایگونه به او به حقی صاحب هر

 تعریف رسدمی نظر به .دنگزینبرمی ،«بگیرد قرار خودش

 الزم حدیثی پشتوانه از و مصون یادشده ایرادهای از پیشنهادی

 .است برخوردار نیز

 

 اجتماعی عدالت شناختیانسان مبانی

 در ،میمستق طور به که ازآنجاست هستی هلأمس اهمیت

 حل در دتوانمی و است ثیرگذارتأ عدالت، فهم و برداشت

 هستی به نگاه نوع باشد. رسانیاری بسیاری هناگشود یهاهگر

 مانند گوناگون مسائلی با بنیادین هایپرسش به پاسخ و

 این .دارد پیوند شناسیجهان و شناسیانسان خداشناسی،

 شناختیانسان مبنای دو به شناختیهستی مبانی از جستار

 یاستقرا درصدد و شودمی پرداخته اخالقی عدالت و اختیار

 مبانی سایر زشداپر است. نبوده شناسیانسان مبانی همه

 .طلبدمی را دیگر فرصت یادشده

 اهمیت دارای عدالت پردازینظریه در انسان شناخت

 و استعدادها توانمین انسان شناخت بدون است. شایانی

 به را نیازها و شكوفا را استعدادها و شناخت را او نیازهای

 انسان برای توانمین شناخت، این بدون کرد. ارضا درستی

 ،توانمین هرگز نهایت در و کرد تربیتی ریزیبرنامه نوع هیچ

 (.31) کرد تعیین را نبایدهایش و بایدها نیز و وظایف و تكالیف

 مستقیم پیوند انسان باور اب عدالت قتیحق بررسی و پژوهش

 باور یاجتماع ای یفلسف جبر به انسان اگر مثال عنوان به دارد.

 به اگر و دهدمی ارائه عدالت از تعریف نوع یک باشد، داشته

 تعریفی ،باشد داشته باور افعال در انسان هاراد و اریاخت

 عدالت نفس، تهذیب اثر در که انسانی همچنین .دگرگون

 امید توانمی ،باشد کرده محقق خویش مملكت در را اخالقی

 به توجه با .درآورد اجرا به را اجتماعی عدالت بتواند که داشت

 نقشی انسان، به نگرش و شناخت نوع که است نكات این

 مبنای دو ادامه در دارد. اجتماعی عدالت تحلیل در انكارناپذیر

 .شودمی رسیبر اخالقی عدالت و اختیار مهم

 انسان آزادی و اختیار ـ1

 نام به چیزی اساس در که شود معلوم بایستمی آغاز در

 قیتل بعد همرحل در تا دارد وجود انسان برای آزادی و اختیار

 آغاز در بحث بنابراین .شود تبیین آزادی و اختیار از اسالم

 خواهد معناشناسانه هجنب سپس و شناسانههستی رویكردی

 یافت.

 در که است «حریت» عربی زبان در آزادی واژه معادل

 و دنیوی تعلقات از رهایی عتق، اختیار، چون ایمعانی

 د،خداون رضای راه در خدمت جهت در خویش کردنخالص

 کار به ..و. معقول مرد شرافت، اشراف، یز،چ هر هبرگزید اراده،

 بر انسان رفتار که ستا آن کالم اصطالح در و (6) است رفته

 بتوان که ایگونه به پذیرد انجام او هاراد و قدرت ،آگاهی اساس

 .(2) کند اقدام نیز آن ترک به

 ختیارا مورد در اسالم دیدگاه از آزادی مورد در اسالم یتلق

 مبانی از (.31) آیدمی نگچفرا آن( کالمی و لسفیف معنای به)

 ،انسان اختیار گرفتننادیده با چراکه ،است اختیار ،آزادی

 مفهوم امر همین .نیست ممكن آزادی به رسیدن توانایی

 متمایز نباتات یا حیوانات در انتخاب با را انسان در آزادی

 پذیرفتن نیازمند انسان رایب آزادی به بودنقائل لزوم .کندمی

 فرد اختیار سالب آنچه هر که ایگونه به است اختیار و اراده

 و حریت ،کند مرتفع یا محدود او از را انتخاب قدرت و باشد

 عدم این اگر حتی ،بردمی بین از کامالً یا محدود را او آزادی

 و چرای و چونبی تبعیت از ناشی اختیار و گریانتخاب بقای

 :فرمایدمی ع() علی حضرت (.31) باشد دیگر فرد از کورانهکور

ر أًْْأللَّهَْجَعَلكَْْوَقدْ ِْركَْیغََْْعب دََْْتك نْ ْوَلا»  ،مباش خدا غیر بنده ؛ح 

 .(13) «است آفریده آزاد را تو خداوند زیرا

 نهاده ودیعت به آزادی، و اختیار انسان، آفرینش جوهر در

 آزادی، و اختیار اسالم، هشاندی در است. آزاد تكویناً و شده

 واگذاری حق او و است کرده عطا او به خداوند که است حقی

 خداوند، کالم در ندارد. صورتی هیچ در را دیگری به حق این

 تمام محور :شودمی معرفی آزاد و مختار موجودی انسان،

 عصیان یا طاعت برگزیدن در انسان اولیه انتخاب ،هاانتخاب

 مصداق ترینمهم و اولین است. تعالیباری ذات به نسبت

 اتخاذ زندگی در که است اصلی گیریجهت انسان آزادی



 6931تابستان  ،وچهارمبیست ، شمارههفتم دوره ،زیستی اخالق مجله /93
 به و کند متعال خداوند از تبعیت کهاین تعیین یعنی ،کندمی

 آیات .برگزیند را دنیاپرستی و هواپرستی یا دهد تن او عبودیت

یِنْ: »نددار داللت معنا این بر قرآن َْْقدْتََّبینََْلاْأ ِك َرأَهْفِىْألدِّ د  ألر ش 

بِّكمْ ِْمنْأل َحقْ ْق لِْْوَْ» ؛(3) « ِمَنْأل َغىْ  ِمنَْشاءََْْفَمنْرَّ َْشاءََْْمنْوََْْفل یؤ 

رْ  ف  ذََْْشاءَْْفََمن» ؛(3) «َفل یك  َْهَدیَناهْ ْأ ِنَّا» ؛(3) «َسِبیلاَْربِّهِْْأ ِلىَْْأتخَّ
ِبیلَْ اْألسَّ اْوََْْشاِكًرأْأ ِمَّ وًرأْأ ِمَّ  .(3) «َكف 

 است آزاد آفرینش نظام در و تكوینی طور به اگرچه انانس

 نیز تشریعی ازنظر اما ،تسنی ایعقیده و راه انتخاب به رمجبو و

 اسالم همان یعنی ،حق راه انتخاب به موظف و نیست رها و یله

 قابل تشریعی هوظیف کنار در تكوینی آزادی بنابراین .است

ْوَْ» دارد: داللت فحوا این بر زیر دیثح و آیه .(28) است تفسیر
َناْتَِّخذَْیَْلا ض  ًضاَْبع  َباًباَْبع  نْأَر  ونِْْمِّ  را گرید بعضى ما، از بعضى و؛ أللَّهِْْد 

 .(3) «ردینپذ ىیخدا به ـ گانهی خداى از ریغ ـ

دأًِْْلدْ یْلَمْ ْأ َدمَْْأ ِنَّْْألنَّاسْ َْهایأَْ» فرماید:می ع() علی امام َْلاْوََْْعب 
مْ ْألنَّاسَْْأ ِنَّْْوَْْأََمةًْ َرأرْ ْك لَّه  لَْْأللَّهَْْلَِكنَّْْوَْْأَح  َضك مْ َْخوَّ ضاًَْْبع   اى ؛َبع 

 امدهین ایدن به زیکن ای برده آدم فرزندان از یک هیچ مردم!

 (.36« )آزادند همه مردمان است،

 مكلف انسان و نیست نامحدود آزادی تشریعی آزادی در

 به مظل مسیر این از خروج و کند حرکت الهی مسیر در است

ودَْْیَتَعدََّْْمنْوَْ»: خداست بندگی از خروج و خود د  َْظَلمََْْفَقدْ ْأللَّهِْْح 

َسهْ  صَِْْمنْوَْ» ؛(3) «نَف  ولَهْ ْوَْْأللَّهَْْیع  ِبیًناَْضَلاًلاَْضلََّْْفَقدْ َْرس   .(3) «م 

 اراده و اختیار بحث در اسالمی هاندیش در آزادی موضوع

 د:فرمایمی بارهاین در انقالب معظم رهبر است. پیگیری قابل

 کالمی و فلسفی وجه در ـ اسالمی تفكر هحوز در آزادی بحث

 در و شد مطرح «اراده و اختیار» اصطالح دو قالب در ـ آن

 در «جبر» نام به مذهبی ،انسان اختیار و آزادی هاندیش برابر

 گسترش مسلمانان میان در مروان آل و معاویه حكومت زمان

 موفق جبر اندیشه هاشاع در اموی سلطه هرچند ،(31) یافت

 زمان در کدام هر ع() معصوم امامان آنان برابر در ولی ،بود

 ارشاد و هدایت با مسلمانان دیگر و علویان همچنین و خود

 بشر اختیار و آزادی هاندیش وقت، هایسیاست از دور به امامان

 داده رواج اسالمی جوامع میان در خود، سرنوشت اعمال در را

 در .کردندمی انتقاد جبر هعقید و گریجبری از شدت هب و

 ،امیهبنی دوران اواسط در مخصوصاً ،اسالم تاریخ ادوار برخی

 سیاسی اهمیت فلسفی، ـ کالمی هایبهجن بر عالوه مسأله این

 انسان که بشر آزادی و اختیار مدافعان هنظری زیرا ،کرد پیدا نیز

 خطری ،دانستندمی توانا ودخ کارهای در و آزاد هاراد دارای را

 که خصوص به ،رفتندمی شمار به امیهبنی فرمانروایان برای

 رو این از .شدمی عنوان ایرانیان طرف از بیشتر عقیده این

 کشتار و آزار پی در سخت ـ بودند جبر طرفدار که ـ امویان

 .(37) برآمدند اختیار طرفداران

 اختیار لزوم هاآن فرضپیش که است آیاتی کریم، قرآن در

ْأللَّهَْْأ ِنَّْ» :شودمی اشاره آیات این از نمونه دو به است انسان در
مْ ْماْرْ یغَْیْلا ِسِهمْ ْماْر وأیغَْیَْحتَّىْبَِقو   را قومی سرنوشت خداوند ؛بِاَن ف 

 تغییر است خودشان در آنچه آنان کهآن مگر ؛دهدنمی تغییر

ِسهِْْأَب َصرََْْفَمنْ َْربِّك مْ ِْمنْ َْبصائِرْ ْجاَءك مْ َْقدْ » ؛(3) دهند َْمنْ ْوََْْفِلَنف 
 طرف از روشن دالیل؛ ظیبَِحفْك مْ یَعلَْْأَنَاْماْوَْْهایفََعلَْْیَعمِْ

 اوست خود سود به ببیند که کسی آمد شما برای پروردگارتان

 .(3) «است خودش زیان به بپوشد چشم که کسی و

 قبح و حسن هقاعد چون مسائلی پذیرش با امامیه شیعه

 نظریه طرح ،دین و عقل بین حداکثری تعامل عقلی، و ذاتی

 جهت از ،اختیار و اراده دارای انسان پذیرش و امرین بین امر

 و اجتماع و سیاست هعرص در حضور برای را زمینه فكری

 است. کرده فراهم عادالنه غیر وضعیت بر اعتراض

 آن حاصل که بحث شناسانههستی جانب به نظر با حال

 این به است اختیار و اراده دارای انسان ،اسالم در که دبو این

 ؟یستچ اسالم علمای تلقی در آزادی که شودمی پرداخته مهم

 در هرادا تحقق امكان ،انقالب معظم رهبر هاندیش در آزادی

 یک حصول برای انسانی فرد و انسان یعنی ،است انسانی وجود

 .است انسان جودو آزادی هعرص باشد. آزاد خود وجود در اراده

 از معنا این تحقق برای است بستری ،مصطلح اجتماعی آزادی

 اجتماعی هعرص در مانع نبود صرف دتوانمین آزادی لذا و آزادی

 باشد. دینی ادبیات در مصطلح و معنوی آزادی صرف نه و

 مانع نبودن عنیی ،آزادی که باوراست این بر مطهری شهید

 در که موانعی با که هستند هاییانسان ،آزاد هایانسان و

 انسان .(38) کنندمی مبارزه هست تكاملشان و رشد جلوی

 یعنی ،آزادی چون برسد، دشخو کماالت به تا باشد آزاد باید

 خود که است موجودی تنها موجودات میان در انسان و اختیار
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 را آزادی مطهری شهید .(33) کند انتخاب را خود راه باید

 فضای در .کندمی تعریف بشر کمال هدف به معطوف

 نیازمندی و است نیازمند اجتماعی زندگی به انسان اجتماعی،

 و رشد برای باید اجتماعی فضای است؛ اجتماع فضای به

 و افراد تكامل و رشد برای مانع باشد، مساعد پرورش و تكامل

 (.41، 31) نكند ایجاد شاناجتماعی و بیعیط حقوق از استفاده

 است حقی آزادی و اختیار اسالم، مكتب رد کهآن حاصل

 اولیه انتخاب ها،انتخاب تمام کانون است. داده او به خداوند که

 نظر از است. الهی هافرمان به نسبت عصیان یا پیروی در انسان

 خروج و کند حرکت الهی مسیر در است مكلف انسان تشریعی

 ماناما خداست. بندگی از خروج و خود به ظلم مسیر این از

 اعمال در بشر اختیار و آزادی هاندیش مروج نیز ع() معصوم

 هعرص در حضور برای را زمینه همین و اندبوده خود سرنوشت

 فراهم عادالنه غیر وضعیت بر اعتراض و اجتماع و سیاست

 هاراد تحقق امكان اختیار، و آزادی از اسالم تلقی است. کرده

 بر بتواند انسان ررفتا که معنا نیبد است. انسان وجود در

 رفتار آن ترک به ندابتو همچنین و شود محقق او اداره اساس

 .کند اقدام

 این اجتماعی عدالت بحث در آزادی و اختیار مبنای هثمر

 خود عمل و تارفر ترک و انجام در انسان توان وجود با که است

 را آن و کند ریزیبرنامه عدالت تحقق برای دتوانمی که است

 حقوقی، سیاسی، گوناگون هایساحت در عمل هعرص در

 باور وجود با دیگر سوی در برساند. ظهور همنص به ..و. فرهنگی

 یهاهحوز در هاعدالتیبی تغییر به توانمین انسان مجبوربودن به

 آزادی مراتب و اختیار همین ورزید. مبادرت اجتماعی گوناگون

 و جوعدالت ،مسئول خود پیرامون برابر در را انسان که است

 کالم در عدالت معروف هآی رو همین از کندمی خواهتحول

ومَْیلِْ» وحی طِْْألنَّاسْ ْق   هاقام مخاطب را مختار مردمِ (3) «بِال ِقس 

 .داندمی عدالت

 حق به مربوط و مطلوب امری ،یادشده آزادی همرتب

 این وجود با چراکه ،نیست ارزش دارای اما ،است فرد طبیعی

 چه ،شد نخواهد محقق ارزشمند امر یک قطعاً زادیآ از مرتبه

 کار به ناشایست هدف یک تحقق در را آزادی این شخص بسا

 عنوان به اخالقی عدالت به ضروری نیاز که اینجاست گیرد.

 است. شدهمطرح اسالمی اندیشه در اجتماعی عدالت برای مبنا

 انسان اخالقی عدالت و آزادگیـ 2

 عدالت بناشدن و معنوی آزادی جایگاه به عنایت با

 هدربار ،احادیث و کریم قرآن آیات آغاز در ،آن بر اجتماعی

 مورد این در نظرانصاحب آرای سپس ،اخالقی عدالت مفهوم

 د.شومی مطرح

 داللت معنا این بر عدالت هدربار قرآن آیات رسدمی نظر به

 تهذیب ،چیز هر از لقب است الزم عدالت تحقق برای که دارد

 از عدالت شدناجرایی درونی موانع و باشد داشته وجود نفس

 یا دوستان و اقوام مادر، و پدر خود، نفع به گیریجهت جمله

 .(3) شود برطرف .و.. دشمنی

 تهذیب و اخالقی عدالت مفهوم که ریافتد بایستمی حال

 چیست؟ نفس

 آن یاددادن و قرآن خواندن از بعد نفس زکیهت و تهذیب

 رستگاری و سعادت ثباع و است عامه رسالت افاهد از یكی

 ؛(3) «َهایَدسََّْْمنَْخاَبَْْوَقدْ َْهایَزكََّْْمنْأَف َلحََْْقدْ » :شودمی انسان

وًلاِْهمْ یِفْْأب َعثْ ْوََْْربََّنا» نهْ َْرس  ل وأ ْیْمْ مِّ مْ یْوَْْاتِكَْیَءأْمْ هِْیَعلَْْت  ه  ْأل ِكَتاَبَْْعلِّم 
َمةَْألحِْْوَْ  .(3) «میكِْألحَْْزْ یأل َعزَِْْأنتَْْأ ِنَّكَِْْهمْ یَزكِّْیْوَْْك 

 اخالقی عدالت مفهوم ع() علی حضرت از رسیده روایات در

 نافرمانی و خداوند برداریفرمان نفسانی، قوای تعادل شامل

 با او کردار و گفتار و انسان برون و درون سازگاری و شیطان

َسهْ َْظَلمَْ» :است یكدیگر  که هر؛ َطانَْیلشَّْأْأََطاعَْْوَْْأللَّهََْْعَصىَْمنْ ْنَف 

 کرده ستم خود به کند بریفرمان را شیطان و نافرمانی را خدا

 (.11« )است

َبَعةْ ْأل َفَضائِلْ » َناسْ ْأَر  َهاَْأج  َمةْ ْأََحد  َهاْوَْْأل ِحك  َرةِْْیفِِْْقَوأم  ْوَْْأل ِفك 
ةْ ْیألثَّانِْ َهاْوَْْأل ِعفَّ َوةِْْیِفْْقَِوأم  ه  ةْ ْألثَّالِثْ ْوَْْألشَّ وَّ َهاْوَْْأل ق  ْأل َغَضبِْْیِفِْْقَوأم 
أبِعْ ْوَْ لْ ْألرَّ هْ ْوَْْأل َعد  ِتَدألِْْیِفِْْقَوأم  سِْْق َوىْأع   چهار فضائل ؛ألنَّف 

 دوم است؛ اندیشیدن آن همایجان و است حكمت اول :اندگونه

 باشد؛ نفسانی هایخواهش و شهوت آن همایجان و است عفت

 غضب روی(نی) آن همایجان و است شجاعت( )و زورمندی سوم

 نفسانی قوای اعتدال آن همایجان و است عدالت چهارم است؛

 .(41« )باشد
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 اخالقی عدالت نقش درباره )ع( علی حضرت از که روایاتی

 که دارد حكایت امر این بر است رسیده اجتماعی عدالت در

 عدالت هست، هم عدالت منتهای که عدالت گام نخستین

 اخالقی عدالت بنابودنم بحث در بزرگوار آن است. اخالقی

 که کسی که دارد تصریح نكته این به اجتماعی عدالت برای

 ستم خویشتن به) بخشد تحقق خود در را فردی عدالت نتواند

ْةْ یَغا» :درآورد اجرا به را اجتماعی عدالت توانست نخواهد کند(
لِْ ِدلَْیْأَنْ ْأل َعد  ءْ ْع  ِسهِْْیفِْْأل َمر   هک است این عدالت منتهای ؛نَف 

 (.11« )کند رفتار عدالت به خودش با آدمی

 ترینمحبوب از» :است آمده 87 خطبه البالغه، نهج در

 برابر در را وی خداوند که است ایبنده او، نزد خدا بندگان

 ترس و خودکرده زیرپوش را اندوه پس رسانده، یاری نفسش

 اوتاد و خدا دین معادن از کسی چنین ...باالپوش را خدا( از)

 نخستین و است کرده عدالت به ملزم را خویشتن اوست، ینزم

 «است. بوده خویشتن از هوس و هوا دورکردن بودنعادل گام

ِدلْ یْفَْیكَْ» فرماید:می ع() علی حضرت ِلمْ یَْمنْ ِْرهِْیغَْْیِفْْع  ْظ 
َسه  در است ممكن چگونه ،کندمی ظلم خود به که کسی ؛نَف 

 (.11) «ورزد عدالت دیگران حق

َسهْ َْظَلمََْْمنْ »  کند، ستم خود به که کسی ؛أَظ َلمِْرهِْیلِغََْْكانَْْنَف 

 .(11« )کندمی ستم بیشتر دیگران به

 تعریف نفسانی قوای تعادل هیأت را عدالت مسكویه ابن

 انسان برای نفسانی هیأت این که صورتی در که است کرده

 .(42) شودمی صادر او از متعادل افعال شود، حاصل

 بیان از پس نیكو خوی حقیقت بیان در غزالی حمدم امام

 را عدل نیكویی ،هاآن قوت ذکر و شهوت و غضب علم، هقو سه

 عقل و دین اشارت تحت را شهوت و غضب که داندمی آن

 کدام هر شهوت و خشم قوای که است آن بر و کند ضبط

 هاآن میانه و است مذموم و زشت که است کناره دو دارای

 موی از کناره دو میانه در میان آن و است یدهپسند و نیكو

 چون باریكی به و است میانه آن مستقیم صراط است. ترباریک

 صراط آن بر فردا برود صراط این بر که هر ،است آخرت صراط

 اخالق همه برای خداوند که است همین برای باشد. ایمن

 که را قرآن آیاتی ادامه در ایشان است. داده فرمان را میانه

 شاهد عنوان به ،کندمی سفارش را انفاق در اعتدال رعایت

 (.43) آوردمی

 هنگامی عدالت که است آن بر طوسی نصیرالدینخواجه

 برداریفرمان را عاقله هقو باهم قوا همه که شودمی حاصل

 تحت را خود کارهای عامله قوه اگر دیگرعبارت به (.44) کنند

 تهذیب عدالت ،شودمی حاصل لتعدا ،دهد انجام عاقله هقو نظر

 (.44) است عملی قوه

 :داندمی رکن رچها دارای را انسان باطنی صورت امالصدر

 در و (33) عدالت و عقل قوه شهوت، قوه غضب، قوه علم، قوه

 که است این عدالت از مقصود» :گویدمی عدالت مفهوم بیان

 عقل و شریعت و دین احكام تحت را شهوت و غضب قوه

 نداشته انسان هعاقل بر سیطره گونههیچ که طوری به اوریمدربی

 .(24) «باشند

 قوا همه ائتالف یعنی ،عدالت» :آوردمی نراقی محمدمهدی

 فضیلت که ایگونه به عقل برداریفرمان بر هاآن اتفاق و

 که نیست شكی صورت این در ،شود حاصل یک هر مخصوص

 به یعمل هقو کمال نه هاستآن ههم کمال هاآن همه ائتالف

 .(41) «تنهایی

 چهار انسان باطنی صورت که است معتقد شبر عبداهلل

 قوه و عادله قوه و شهوت قوه غضب، قوه علم، قوه دارد: رکن

 اوامر تحت شهوت و غضب قوه داشتننگه از است ترعبا عادله

 .(46) شرع و عقل اشارات

 لهضفا اخالق اصول که است باور این بر طباطبایی عالمه

 قوه و فكریه نطقیه غضبیه، شهویه، قوه است: چیز رچها

 غضبیه، قوه اعتدال حد عفت، شهویه، قوه اعتدال حد عدالت.

 سه اگر حال است. حكمت فكریه، قوه اعتدال حد و شجاعت

 و شود جمع کسی در باهم حكمت و شجاعت و عفت قوه

 قوه سه آن تکتک از متفاوت مزاجی و خاصیت یابد، ترکیب

 عدالت، بنابراین .شودمی نامیده عدالت که آیدمی وجود به

 مخصوص جای در قوه هر استفاده و آن به قوه هر حق دادن

 و ظلم عدالت همسأل در تفریط و افراط طرف دو و است خود به

 (.11) است کشیستم و ستمگری و نظالما

 قوای به نفس قوای تقسیم با ره() خمینی امام حضرت

 گونهاین را عدالت ،شهویه و غضبیه واهمه، اقله،ع چهارگانه
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 و افراط بین وسط حد از است عبارت عدالت» :کندمی تعریف

 گانهسه قوای اعتدال عدالت از مقصود اخالق در (47) تفریط

 گرایش ایشان اندیشه در (.47) «است واهمه و غضبیه شهویه،

 لتعدا تحقق شرط .(47) است فطری امری عدالت به انسان

 است فردی عدالت ره() خمینی امام حضرت باور در اجتماعی

 :داندمی نفس تهذیب را فردی عدالت تحقق راه ترینمهم و

 به موصوف خودش پاسدار که است این عدالت از پاسداری»

 (.48) «کند عدالت از پاسداری بتواند تا باشد عدالت

 رفع بر بیرونی موانع رفع بر عالوه مطهری شهید استاد

 ممكن مانع» دارد: تأکید «معنوی آزادی» عنوان با درونی موانع

 بعد یكسو از آزادی لذا ،باشد بیرونی جهتی از و درونی است

 اسالم در آنچه ،(38) یابدمی اجتماعی بعد دیگرسو از و معنوی

 فطری من آزادبودن واقع در ،شودمی نامیده «معنوی آزادی»

 مطهری شهید استاد .«تاس خویش غایت به نیل برای انسان

 نفسانیات با مبارزه و داریخویشتن و تقوا بر معنوی آزادی در

 میان نسبت اسالم در که است آن بر وی (.27) دارد تأکید

 فردی عدالت که است ترتیب بدین اجتماعی و فردی عدالت

 اجتماعی عدالت شک بدون و است اجتماعی عدالت زیربنای

 .(38) باشد داشته فردی عدالت با مغایر مفهومی دتوانمین

 جانبههمه آزادی عنوان به آزادی نوع این از سیدقطب

 وقتی» :کندمی یاد عدالت یهاهپای از یكی عنوان به وجدان

 سایه از و فهمید را وجدان آزادی این همه انسان درون و دل

 دیگر یافت... رهایی خدا غیر برای بندگی و عبودیت گونه هر

 او چه رودنمی ،دهدنمی مساوات شعار ظاهر به که کسی دنبال

 (.43) «است نموده حس خود دل اعماق در را مساوات خود

 عدالت میان که است باور این بر آملی جوادی استاد

 برای و است برقرار ضروری و مستقیم رابطه فردی و اخالقی

 را یاخالق عدالت نخست بایستمی اجتماعی عدالت به رسیدن

 نفسانی، قوای تعدیل و تكلیف آثار از که معنا بدین د.کر اجرا

 .(11) برد نام عدالت اجرای برای آمادگی توانمی

 اعتدال قاعده شدنپذیرفته بیان از پس یزدی مصباح استاد

 افعال در که است باور این بر ،اسالمی اخالق در یونان حكمای

 ترذیل از پرهیز برای معیاری و مطلوب امری وسط حد اخالقی

 اریبس وسط حد تشخیص که است آن مهم نكته اما ،است

 عقالیی، روش نقلی، عقلی، دالیل مورد، برحسب و است دشوار

 تشخیص در را ما متناسب موارد در عملی آزمایش و تجربه

 هواژ که روایاتی و آیات ادامه در ایشان .کندمی یاری وسط حد

 را رویمیانه از مصادیقی عنوان به اندکاربرده به را «قصد»

 .(11) شماردبرمی

 .است عقاید از متأثر نفسانی ملكات که است ذکر شایان

 هملك ،عقیدتی عدل چنانچه که برآنند بارهاین در محققان

 درآورد، خود رنگ به را او خلقیات آن، تداوم و شود انسان

 آن و یابدمی ارتقا اخالقی عدل به تكامل مسیر رد انسان

 خود برای آنچه» :فرمود ص() اکرم رسول که شودمی

 دوست خود برای آنچه و مپسند دیگران ایرب پسندینمی

 هنگام در صورت این در زیرا بخواه، نیز برادرت برای ،داری

 موفق عدالت اجرای در و کرد خواهی حكم عادالنه ،داوری

 (.12) «بود خواهی

 ،است شده تشكیل جسم و روح از انسان کهاین به نظر با

 برخوردار «من» دو از انسان گفت توانمی دیگر عبارت هب

 و سفال و طبیعی من دیگری و علوی و فطری من یكی :است

 .کندمی طلب را خود خاص یهاهخواست و نیازها نیز کدام هر

 نوع دو این بین چنانچه که شودمی مطرح پرسش این حال

 داد اولویت باید را یک کدام ،آید وجود به تزاحم و تصادم نیاز

 ساخت؟ فراهم آن شكوفایی برای را شرایط و بخشید برتری و

 کرد؟ برطرف را آن راه سد موانع و

 من بر انسانی( خود) فطری و علوی من رتریب به توجه با

 من محور بر بایستی حقیقی آزادی ،حیوانی( خود) طبیعی

 و شرایط بودنفراهم و شكوفایی خود و شود تعریف فطری

 قرار نظر مد علوی من غایات به بخشیدن فعلیت رایب امكانات

 این به من دو این ناسازگاری و تزاحم صورت در چراکه ،گیرد

 یكی استعدادها و هاقابلیت شكوفایی و بخشیدنتحقق که معنا

 باشد، دیگر من شكوفایی عدم و فعلیت عدم قیمت به هاآن از

 «بیعیط من» فربهی برای واسع مجال گشودن ،نمونه برای

 .(31) بردمی محاق به را فطری من شكوفایی خود

 رب اجتماعی عدالت تحقق برای اقدام از قبل ،قرآن آیات

 اجتماعی، عدالت عامل چراکه ،دارند تأکید فردی عدالت و تقوا

 استعدادهای و قوا میان و خود در انسان تا و است انسان
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 باشد، نكرده احساس و محقق را حداقلی عدالت خویش

 عبارت به .کند عملی را آن اجتماع در داشت انتظار توانمین

 و عدالت از بحث دتوانمی اجتماعی هحوز در کسی دیگر

 شده عدالت وصف دارای نیز خود که کند طرح را آن گسترش

 چیه زیرا ،باشد کرده محقق را عدالت خویش درون در و باشد

 یموجود که شود منكر را حقیقت نیا دتوانمین اندیشمندی

 باز بدهد. یگرید به را قتیحق آن دتوانمین ندارد، یقتیحق که

 من نیازهای تصادم گاهِ در که است عدالت عامل انسانِ همین

 اولویت را فطری من نیازهای بایستمی فطری من و طبیعی

 را اخالقی عدالت ازجمله خود استعدادهای بتواند تا دهد

 کند. شكوفا

 

 گیرینتیجه

 اخالقی عدالت و آزادگی و انسان آزادی و ختیارا مبنای دو

 بنابراین .شودمی تفسیر خداوند و انسان هرابط پرتو در اسالم در

 اجتماعی عدالت خداشناختی مبانی و شناختیانسان مبانی بین

 دارای آزادی تلقی این در دارد؛ وجود خاصی تنیدگی و ارتباط

 از ناشی حق کی عنوان به آزادی مرتبه یک در است: مراتب

 وجود و موانع نبود دیگر ایبهمرت در و است انسان انتخاب

 عنوان به ترافزون اهمیت دارای ایبهمرت در و است آن شرایط

 و انسان شكوفایی خود آن تحقق با که است نفسهفی ارزشی

 مرتبه، سه هر در داشت. خواهد دنبال به را انسانی من غایات

 در بشر آزادی چراکه ،است یعتشر ارچوبچ در انسان آزادی

 و اول مرتبه در آزادی است. پروردگار ربوبیت پذیرش طول

 دارای اگرچه نیز سوم مرتبه در و ابزاری ارزش دارای دوم

 فضیلت برترین و ارزش برترین اما ،است نفسهفی ارزش

 جامعه یادشده یمبنا دو لحاظ با ؛شودمین محسوب اجتماعی

 اجتماع، در خود مختارانه حضور با ردف که رسدمی الگویی به

 حاضر که است کاری وجدان و درونی کنترل نوعی دارای

 به و انگارد نادیده را دیگران حقوق بیشتر، سود برای شودمین

 .بیفزاید خویش قدرت و موقعیت جایگاه، ثروت، بر قیمتی هر

 حق، احقاق آن در که انجامدمی ایجامعه به عادل فرد حضور

 آید.می وجود به اجتماعی آرامش و سیاسی ثبات ،داریشریعت

 و اختیار خاص و مستقیم تأثیر به توجه با جستار این

 برای دو این مبنابودن به ،اجتماعی عدالت بر اخالقی عدالت

 و اختیار جودو با بنابراین .است شده رهنمون اجتماعی عدالت

 .رودمی انتظار اجتماعی عدالت تحقق ،اخالقی عدالت
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