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 چکیده  
مباحث مبنایی مربوط به حقوق در حوزه فلسفه حقوق مورد بحث و  

واقع می  مهم توجه  از  و یکی  این  شود  در  ترین مسائل مطرح شده 
حوزه، نوع رابطه میان حقوق و عدالت است. اهمیت این بحث بدین  

می  که  لحاظ  حقوقی  قاعده  یک  اجرای  است  ممکن  گاه  که  باشد 
رسد، از عدالت فاصله گرفته و  می تأمین کننده منافع عمومی به نظر 
 نیتری میقدبررسی این رابطه در یا حتی در تعارض با آن واقع شود. 

تا زمان حاضر استمرار یافته    ربازیدمتون فلسفی غربی و اسالمی از  
فلسفی سقراط و افالطون تا رالز و نازیک در    یهاشه یاندو بخشی از  

و فقهای معاصر اسالمی را به   متکلمان فارابی تا  یهاشهیاندغرب و  
خود اختصاص داده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به این دو  

دانشوران    هایاندیشه مفهوم و سیر تحوالت رابطه میان این دو در  
مختلف    یهامدل شیده شده  مذکور در کنار نگاه آیات و روایات کو 
از منظر اسالمی با رویکرد نظری و با روش     این رابطه طراحی و 

 قضاوت شود. هاآنمیان   تحلیلی-توصیفی

فلسفه    :هاکلیدواژه عدالت،  و  حقوق  رابطه  عدالت،  حقوق، 

 . غرب، فلسفه اسالمی

Abstract  

One of the oldest issues prevalent in the 

discussions of philosophy of law has been the 

relationship between law and justice. The study of 

this relationship has continued since the oldest 

Western and Islamic writings until the present 

time, and devoted part of the thinking of western 

philosophers like Socrates, Plato, Rawls, Nozick 

and Al-Farabi and contemporary Islamic 

jurisprudents to itself. In this study focusing on 

these two issues as well as studying the 

developmental lines of of these two issues in the 

thinking of the mentioned scholars along with the 

viewpoints in Quran lines and sayings, it has been 

tried to design different models of this relationship 

and judge them based on Islamic viewpoints. 
Keywords: Law, Justice, Relationship 

between law and justice, Western philosophy, 

Islamic philosophy, Law philosophy . 
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 مقدمه 
مقاله با عنایت به مبانی این یکی از مسائلی که از دیرباز در فلسفه حقوق مطرح بوده بحث رابطه میان حقوق و عدالت است. در این 

ای دیدگاههای موجود را در های لغوی و اصطالحی دو واژه حق و عدالت، با استفاده از منابع کتابخانه بحث و پس از ذکر معادل
ر های میانه و معاصر نظیهای فلسفی غرب و از دیدگاه فالسفه مهم یونان باستان نظیر سقراط و افالطون تا فالسفه سده اندیشه

منتسکیو و روسو و رالز و نازیک پرداخته شده و سپس ضمن بحث از عدالت در اسالم و توجه آیات و روایات به این مقوله، دیدگاه 
اهلل العظمی حکیم  و مرحوم امام )ره( مورد بحث قرار گرفته  فالسفه اسالمی نظیر فارابی و ماوردی تا فقهای بزرگ معاصر نظیر آیت 

 سه مدل موجود، بر روی یک مدل تأکید شده است. ودر نهایت از میان 
 

 مبانی و تعاریف
ابتدا به   ی مختلف واژه »حق« و »حقوق« به لحاظ لغوی و  هامعادلبرای رسیدن به معنای اصطالحی واژه حقوق الزم است در 

 اصطالحی اشاره داشته باشیم. 

 

 حق در لغت
تعالی،  از اسماء حق » اند از:  ها عبارتترین آن ی مختلفی ذکر گردیده که برخی از مهمها معادلی لغت برای واژه حق  هافرهنگدر  

(.  در فقه این 456، یقین، درست، پادشاهی و سلطه، مال، بهره و قسمت، احتیاط، مرگ، امر حتمی و ..« )الروس:  ضد باطلثابت،  
 : اند ازشود که عبارت طور مشخص در دو معنا بکار گرفته میواژه به 

ها خود برخی از آن   قصدبه »افراد مجاز باشند که    کهیدرصورت البته    «شدهینیبش یپحق در مقابل حکم یعنی »اموری که در قانون   -
 را تغییر بدهند«؛ 

 (. 216: 1388نوعی از مال البته »در مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع« )جعفری لنگرودی،   -
د به معنای »قدرت یک فرد انسانی مطابق قانون بر انسانی دیگر یا بر یک مال یا بر هر  در کتب اسالمی نیز واژه حق در سیاق مفر

 دو« )چه این مال، مادی و محسوس باشد و چه نباشد(، ذکر گردیده که خود سه شکل دارد: 
 قدرت مادی مالک بر مال موجود منقول و یا غیرمنقول؛  -
 قدرت معنوی بستانکار بر بدهکار؛   -
 مال و هم بر شخص دیگر.  قدرت شخص هم بر  -

  ( از دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در آن است که در این تعریف »چگونگی ذکرشدهالبته مشکل تعریف فوق )در سه وجه مختلف  
تنازع   چنین گفت: »حق قدرتی است که انسان در  توانیموی در یک تعریف جامع از حق    به نظرپیدایش حق« نامشخص مانده فلذا  

 ( 15 -16: 1369«. )جعفری لنگرودی، کندیمی دیگر کسب هاانسان بقاء در رابطه با انسان یا 
نیز کاربرد دارد( شاید همان »قدرت یا توانایی شخص بر کسی یا  اما مهم ترین معنی حق در این قسمت )که در حقوق مصطلح 

شود )جعفری لنگرودی، والً برای آن از واژه »سلطه« نیز استفاده میچیزی« است که البته بر مبنای قانون به او اعطا گردیده و معم
 اند از: ( که عبارت1669: 3، ج 1378)جعفری لنگرودی،  اندکردهپیشین(. برای این توانایی مشخصاتی ذکر 

 به غیر است؛  انتقالرقابلیغ  -
 غیرقابل اسقاط است؛   -
 قابلیت ماع بودن را داراست.   -

امتیاز  ترکالن البته در یک دیدگاه   این قدرت یا  برای    تنهانه ،  بلکه حتی    هاگروه برای اشخاص، حتی  بر مبنای قانون،  نه صرفاً  و 
«  Right( توجه داشته باشیم که معادل التین این واژه، کلمه »342: 1375برگرفته از عرف باشد. )آقابخشی و افشاری راد،   تواندیم

انگلیسی »باشد، چند که دمی تأمل دارد.  Droit« )یا »Lawر برخی منابع معادل  برای آن ذکر گردیده که جای  نیز  « فرانسه( 
 (1669: 3، ج 1378)جعفری لنگرودی، 
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 ی واژه حقوق هامعادل
ها )درمقابل معنای اصطالحی موردنظر ما که بعداً به آن  ترین آنکه برخی از مهم  شدهگرفته واژه حقوق نیز در معنای مختلفی بکار  

 اند از:( عبارتمیپردازیم
ی متعلق به افراد و منبعث از  هاییتوانایا جمع کلمه »حق« در معنای اخیرالذکر آن، یعنی »امتیازات و    هاحق ی از  امجموعه -

ی و در قالب »اعالمیه جهانی حقوق بشر« توسط مجمع عمومی سازمان ملل  میالد  1948قانون« که فهرستی از آن در سال  
به بعد(. البته این اعالمیه تالشی برای تعیین مصادیق آن تعریف بود که    198: از ص 1379متحد تصویب و ارائه گردید )آقایی، 

:  1375گزید )آقابخشی و افشاری راد،  توان معادل »حقوق بشر« را برای آن برگردد و امروزه میتعبیری خاص از آن تلقی می 
 شود تا حقوقی؛ این واژه بیشتر اصطالحی سیاسی محسوب می میدانی مطور که ( همان173

نهادها و  درازا توسط کارفرما )دولت یا غیره(    شدهپرداخت »دستمزد« یعنی اجرت    - افراد،  ارائه خدمات دیگر توسط  ی عمل یا 
 و یا حتی حکومت؛  هاسازمان

 دهد؛ ی قرار می موردبررس»دانش حقوق« یعنی دانشی که چگونگی پیدایش قواعد حقوقی و سیر تطورات حقوق تا زمان ما را   -
 «؛هااتاق رچه غیر از »مرافق« مانند مرافق خانه که عبارت است از »چاه فاضالب، آشپزخانه، مستراح و ه  -
)کاتوزیان،    - پروانه کسب«  خیار،  تحجیر، حق  مانند »حق  انتفاع  و حق  منافع  اعیان،  از  غیر  ؛ جعفری 13  -14:  1389اموالی 

 (. 1716 -1717: 3، ج 1378؛ جعفری لنگرودی، 12 -13: 1369لنگرودی، 

  

 معنای اصطالحی واژه حقوق
، در  است« فرانسه(  Droit« )یا »Lawات حقوقی و سیاسی و معادل واژه انگلیسی »معنای اصطالحی واژه »حقوق« که از اصطالح

که درخصوص تعاریفی که برای این واژه مطرح گردیده    رسدیم  به نظرشود. چنین  زبان فارسی همواره در سیاق جمع بکار گرفته می
  Law)که معادل    در فرهنگ جامع »مبسوط در ترمینولوژی حقوق« پنج معنی برای این واژه  مثالعنوان به باشد.    طرحقابلمسائلی  

رسد معنای سوم آن همان معنای اصطالحی حقوق باشد که مطابق با آن تعریف،  آمده که چنین به نظر می   (برای آن قید گردیده
:  3، ج  1378باشد )جعفری لنگرودی،  ست« می « یعنی »مجموعه قوانین یک کشور که دارای ضمانت اجرا Droitحقوق ترجمه »

( را در قسمت قبلی ذکر کردیم. جالب آن است که  5و    4،  2،  1دلیل ما دیگر معانی آن را )یعنی معانی شماره    نیبه هم( و  1716
عادل انگلیسی م  ی یا چیزی« که قبالً بدان نیز اشاره شد(بر کسدرجای دیگر این کتاب و ذیل کلمه »حق« )در معنی »توانایی شخص  

«Law« و فرانسه »Droit»  ( که جای تأمل دارد.1669، 3، ج 1378است )جعفری لنگرودی،  شدهگرفته برای آن بکار 
« Lawدر »فرهنگ علوم سیاسی« چاپ »مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران« کلمه »حقوق« در کنار کلمه »قانون« معادل واژه »

معنا ذکر گردیده    6. برای این واژه  سازدیمی محدود ولی اصطالحی از »حقوق« را به ذهن متبادر  معنای  خودخودبه که    شدهدادهقرار  
 اند از: که عبارت

و اجرای آن از طرف دولت   کندی مکلی است که در زمان معین بر زندگی اجتماعی انسان حکومت  آورالزام ی از قواعد امجموعه   -
 است؛  شدهنیتضم

 شود؛قانون بیان می  صورتبه اراده طبقه حاکم که   -
 مجموعه مقررات حاکم بر روابط افراد یک جامعه سیاسی؛   -
و مدلول آن، الزام یا اذن و اباحه است و همه افراد باید از آن پیروی کنند. قانون    مقررشدهی که توسط یک قدرت عمومی  اقاعده  -

، قانون نیز پیوسته در تغییر خواهد بود. هر تغییر اساسی  کندی مزاییده شکل زندگی انسان است و چون زندگی انسان دائماً تغییر  
 ؛ردیگی مقانون، بعد از وقوع یک انقالب اجتماعی صورت 

و ضمانت اجرایی برای آن    شدهرفتهیپذحاکمه و افراد جامعه    ئتیهروابط اجتماعی از طرف    کنندهمیتنظ  عنوانبهاصل کلی که   -
 وجود داشته باشد؛ 
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با رعایت  ی حقوقی و  اقاعده - واجد صفت کلیت و عمومیت با ضمانت اجرای خاص که با فرض دوام از طرف مرجع صالح و 
باشد« )آقابخشی،     شدهنیتضمی ملی تنظیم و از طرف قدرت سیاسی  اجامعه تشریفات مقرر، برای تنظیم روابط اجتماعی، در  

 (.210 -211: 1375افشاری راد، 
تعاریف د این  اجرای دولتی« )در  غلبه دیدگاه سیاسی در  (،  2(، »اراده طبقه حاکم« )در تعریف  1  فیتعرر عباراتی نظیر »ضمانت 

تعاریف   وجودن یباااست    مشاهدهقابل (  6( و »قدرت سیاسی« )در تعریف  5(، »هیئت حاکمه« )در تعریف  3»جامعه سیاسی« )در تعریف  
)که عبارت »در زمان معین« بر   1عی یا فطری در معنی شماره  فوق را تعریف اصطالحی این واژه البته در مفهوم مقابل حقوق طبی

طور به   5و    3و یا در معنای اصطالحی عام در تعاریف شماره    4و    2آن داللت دارد( و یا در معنای اصطالحی خاص در تعاریف شماره  
 ( دانست.آمدی مطور تفصیلی )که البته بهتر بود بدون قید »رعایت تشریفات مقرر« به   6خالصه و در تعریف 

توان به لحاظ اصطالحی حقوقی و سیاسی در دو تعریف  «( را میDroit« و »Lawالذکر واژه حقوق )»حال با عنایت به موارد فوق 
 زیر گنجاند: 

 تعریف خاص یعنی همان قوانین حاکم بر افراد یک کشور؛ -
آور حاکم بر روابط  تفصیلی یعنی »مجموعه قواعد کلی و الزام تعریف عام ساده یعنی »قواعد حاکم بر مناسبات افراد در جامعه« و   -

 ها که از سوی دولت ضمانت اجرایی یافته است«. اجتماعی انسان
ص   و  13، ص 1389)کاتوزیان،  شدهواقع این معنای اخیر که ازنظر برخی نویسندگان موردتوجه ویژه  میکنی مطور که مشاهده همان

 : کندیممعادل اصطالحی واژه حقوق دارای چهار ویژگی مهم معرفی  عنوانبه ( قواعد حقوقی را 59
 کلی و عام بودن؛  -
 اجتماعی بودن؛   -
 آوری؛الزام  -
 (.54 -58 : 1389داشتن ضمانت اجرایی دولتی )کاتوزیان،   -

 

           عدالت
ی لغوی این واژه داشته باشیم و  هامعادلدر ابتدا نگاهی به    دیآی مبرای بررسی معنا و مفهوم »عدالت« با توجه به نوع بحث الزم  

 ی قرار دهیم. موردبررسی مختلف و منظر فلسفه غرب و اسالم هادگاهیدسپس معانی گوناگون آن را از 
 

 عدالت در لغت  –عدل 

ها ذکر گردیده است. در فرهنگ الروس واژه ی زیادی برای واژه »عدل و عداله« در مفهوم مصدری آنها معادلی لغت  هافرهنگدر  
ترازو، پاداش،  و جور،    ضد ظلم( و واژه »عدل« در المنجد در معانی »817»العداله برابر با »انصاف« و »عدالت اجتماعی« )الروس:  

بکا  »... و  پایداری  بینابینی،  امر  )المنجد:    شدهگرفته ر  مساعدت،  فوق،  419است  معانی  بر  اخیرالذکر عالوه  واژه  برای  (. همچنین 
 یی زیر نیز ذکر گردیده است: هامعادل

 الفداء )قربانی(؛  -

 االستقامه )پایداری(؛  -

 المثل )مانند(؛  -

 النظیر )مانند(؛  -

 القصد فی االمور )اراده بر انجام کار(؛ -

 الکیل )ترازو(؛  -

 سزا(؛ الجزاء )پاداش و  -

 الفریضه )واجب یا نمازهای یومیه(؛ -

 النافله )نماز مستحب(؛  -
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 (819ی(. )الروس: کارکمی و روادهیزاالمرالمتوسط بین طرفی االفراط و التفریط )حالت میانه بین  -

  

 عدالت در اصطالح
ای برخوردار است که شاید این امر ناشی از  عنوان یک اصطالح در حوزه مباحث فلسفی، حقوقی و سیاسی از جایگاه ویژهعدالت به 

ی  ها دگاهیدبر همین نکته، اغلب    ازحدشیبرسد که با توجه  های خاص آن در عرصه اجتماعات بشری باشد. چنین به نظر میکارویژه
تا تعریف آن. اینک سعی    اند پرداختهو سیاسی در باب این اصطالح بیشتر به ذکر فواید یا اهمیت آن    فلسفی، مذهبی، فقهی، حقوقی 

 آشنا شویم. هادگاهیدشود تا حدودی با این می

 های فلسفی غرب عدالت در اندیشه 
ی  ها سؤال که ضمن    ستا  مشاهدهقابل ق م(    339  -469اندیشه مربوط به عدالت در تفکرات بشری در آرای سقراط )  نیتریمیقد

(. طرح این سؤال  237، ص 1365ی »عدالت چیست؟« )توماس، راستبه که   نمودی مفلسفی خویش، این سؤال پراهمیت را نیز مطرح 
درست و صحیح    1بود که در حکمت سقراط، یافتن تعریف  جهتازآن)نظیر سؤال از شجاعت و پرهیزکاری(    هاسؤالدر کنار دیگر  

)فروغی،    ردیگیمرا بکار    2ای برخوردار است و وی برای رسیدن به تعریف صحیح »شیوه استقراء« و اصطالحات از اهمیت ویژه  هاواژه
 (. 16 -17: 1، ج 1366

 عدالت در اندیشه افالطون     

( ظاهراً نگاهی  87  :1381ق م( شاگرد سقراط و استاد ارسطو با پیوند میان ماهیت عدالت با دولت )موحد،    347  -427افالطون )
بااین  انهیگراواقع به دو گروه »اصحاب متافیزیک« و »اصحاب   پردازانهینظروجود »کلسن« که  به مفهوم عدالت دارد؛  را  عدالت 

اصالت عقل« تقسیم کرده، افالطون را در رأس گروه اول )و در مقابل ارسطو که در رأس گروه دوم قرار دارد( قرارداده است زیرا 
کند. نظر  زنظر افالطون متکی بر اشراق و شهادت و فراتر از حیطه تجربه بشری و در جهان باالتر )مثل( واقعیت پیدا میعدالت ا

که  خوردیمافالطون علیرغم این تفاوت با نظر شاگرد )که با آرای وی نیز در این باب آشنا خواهیم شد(، در مسئله »فضیلت« پیوند 
لی آن« بوده و این توازن در نگرش استاد »مبتنی بر نظم و اعتدال روحی است« و ازلحاظ علمی »مفهوم توازن و تعادل عنصر اص

 (. 91: 1381)موحد،  ستین لیتحلقابل

از آن در »رساله    ترقبلو    شدهپرداخته افالطون در کتاب »جمهور« که به تعبیر متفکرانی نظیر »راسل« و »پوپر« در باب عدالت  
استاد وی )سقراط( می زبان  از  البته  باب عدالت  مباحث مبسوطی در  است. کل گرگیاس« که حاوی  توجه کرده  به عدالت  باشد، 

)فرمانروا، لشکریان و مردم( و برابری    گانهسه که در آن عدالت در وجود طبقات    افتهیاختصاصاول کتاب جمهور به عدالت    چهارفصل
که »برابری را   ردیگی مترین ایرادی است که افالطون بر دمکراسی است و همین مهم مشاهدهقابل نه در میان طبقات( در هر طبقه )

عدالت آرمانی افالطون را از دسترس بشر بیرون دانسته و حتی اجرای    درهرصورتکند«.  یکسان در میان برابران و نابرابران توزیع می
 (. 91 -93: 1381)موحد، انددانستهی توتالیتر هاحکومت  سازنهیزم  ور،واسطه دخالت دولت در امآن را به 

 عدالت در اندیشه ارسطو   
باشد. با برخی از  ای میمهمی است که آرای فلسفی وی در این باب حائز اهمیت ویژه   پردازهی نظرق م( دیگر    322  -384ارسطو )

ون آشنا شدیم و دیدیم که عنصر »فضیلت« به مفهوم توازن و تعادل های استادش افالطآرای وی در باب عدالت در بررسی اندیشه
است که با اعمال   طیوتفرافراط دهد که این توازن و تعادل نیز »حد واسط میان  اساس دیدگاه او نسبت به مقوله عدالت را تشکیل می 

ی از عقل به  ریگبهرهدن به سعادت باید با  (. از دید ارسطو برای رسی91: 1381« )موحد، افتیدستتوان بدان روشی شبه ریاضی می 
(. ظاهراً وی »تعلیم و تربیت مناسب« را  49:  1، ج  1368)آوی،    افتیدستی در کارهاست،  روانهیماین حد واسط که همان اعتدال و  

 (. 30: 1365)توماس،  داندیمنیز برای رسیدن به این حد واسط الزم 
های باب بردگی طبیعی( بر اندیشه  مثالً دری موجود میان نظر ارسطو با استادش، به تعبیر پوپر سایه افکار افالطون )هاتفاوت علیرغم  

. به نظر ارسطو در  است، کامالً عادالنه  اندشدهدهیآفرود است کما اینکه ازنظر او بردگی برای کسانی که طبیعتاً برده  وی کامالً مشه 
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این حالت وجود طبقات در جامعه و برابری در درون هر طبقه امری بدیهی است و عدالت یعنی »معامله برابر با افراد برابر و معامله 
و با توجه به انحصار آزادی و سروری برای یونانیان، عدالت آرمانی او نیز »تنها در مورد یونانیان آزاد« و نه در    نابرابر با افراد نابرابر« 

ی به معنای واژه عدالت در زبان یونانی ) هامعادلو زنان، قابلیت اجرا داشت. ارسطو با اشاره به    مورد زیردستان یعنی بردگان، بربرها
برد: یکی عدالت قانونی و دومی عدالت طبیعی. عدالت  می  ه مفهوم برابری و در دو معنای متفاوت بکارتقسیم بر دو بخش(، آن را ب 

ولی عدالت طبیعی »برتر از عدالت قانونی و فراتر از دسترس حکم قاضی    دیآی م  به دست قانونی با حکم قضایی و رعایت قانون  
عه( با حقوق طبیعی )فطری( تا زمان ما ادامه داشته است. ارسطو برای  تمایز میان حقوق وضعی )موضو  صورتبه است« که این تمایز  

که »وظیفه تکمیل و تصحیح قانون« را در مواردی که قانون ساکت   کشدیمرفع نقصان عدالت قانونی بحث از »انصاف« را پیش  
ی«  عدالتی بکه اجرای قانون به ». ضمن آنکه »انصاف« عالوه بر نقش فوق، در مواردی  کشدیم است یا حکم روشنی ندارد، بدوش  

 (.93 -98: 1381)موحد،  بخشدی مو به قانون »نرمش«  دیآیمما  به کمک، انجامدیم

 عدالت در اندیشه توماس آکوئیناس
از مهم  274  -1225سن توماس آکوئیناس ) ناشی از  ی محسوب میوسطقرون ترین فالسفه  م( که  را خیر مطلق و  شود، سعادت 

دهد. وی »فضایل و »فضیلت اصلی« را در کنار »فضایل الهی« موردتوجه خویش قرار می   داندیممعرفت و عشق به ذات باری  
و »دادگری« ی«  روانه یمولی در بیان »فضایل اصلی« در کنار »عفت و شجاعت« از »  داندیمالهی« را »ایمان، توکل و نیکوکاری«  

 (.153 -154: 1، ج 1368)آوی،  بردی م)عدالت( نیز نام 

 عدالت در اندیشه منتسکیو 
ی مختلف این کتاب )مثل بحث از بردگی(  هاقسمتم( صاحب کتاب معروف »روح القوانین« در    1755  -1689بارون دومنتسکیو )

هر حکومت، یعنی »صلح    تیغابه ی« سخن رانده است. به نظر وی »اعتدال« ما را  روانه یمبر ضد استبداد و در ستایش »عدالت« و »
 (: 918: 2، ج 1383)جونز،  دیگوی م. خود او در این رابطه چنین سازدی مو امنیت« نزدیک 

باشد: ]زیرا[ خیر    باید در پی اعتدال  گذارقانون که روح هر    امنوشتهاثبات این موضوع    منظوربه که این کتاب را فقط    کنمیم»گمان  
 قرار دارد«.  ط یوتفرافراطمیان  حدفاصلسیاسی مانند خیر اخالقی، در 

و   است  ریپذامکانمنتسکیو حکومت خوب باید »اعتدال« را بر »خشونت« ترجیح دهد و البته »اعتدال« در حکومت جمهوری    زعمبه 
  ر یپذامکانب پنجم روح القوانین( »فقط در کشورهای کوچک  نه در حکومت استبدادی و چون حکومت جمهوری نیز به نظر وی )در کتا

  م یدانی مکه    گونه هماناست«، حکومت سلطنتی )علیرغم اینکه ممکن است راه اعتدال را نرود( بر حکومت جمهوری رجحان دارد و  
، ج  1383)جونز،  سازدی می حکومت« را مطرح و قوابرای جلوگیری از فساد چنین حکومتی، طرح »موازنه میان ارکان  تیدرنهاوی 

2 :919 – 918 .) 

 عدالت در اندیشه ژان ژاک روسو 
ی که انجمن ادبی یکی از شهرهای فرانسه طرح  امسابقهدر    اشیعلمی  ها تیفعالم( ضمن اولین    1778  -1712ژان ژاک روسو )

میالدی رساله »گفتاری در باب علل    1754عدم مساوات« در سال    منشأکرده بود، برای دومین بار شرکت و در پاسخ سؤال از »
  واسطه به (. مطابق دیدگاه وی در این اثر، »عدم مساوات میان مردم  287:  2  ، ج1368نابرابری در میان آدمیان« را نگاشت )آوی،  

مورد اعتراض    شدتبه یدگاه در آن زمان  که انسان را از حالت طبیعی بیرون کرده است«. این د  دادهی روهیئت اجتماعیه، یعنی مدنیت  
 گشتیمظاهراً نوعی برگشت به عقب و دشمنی با »علم و معرفت و تمدن« قلمداد    چراکهشود  اندیشمندانی نظیر »ولتر« واقع می 

 (. 175 –  176: 2، ج 1366)فروغی، 
تعبیرات در خصوص عدالت، ناشی از تقابل دو جریان ایدئولوژیک مبتنی بر دوره طوالنی حاکمیت نظام دوقطبی   نیترمهمدر زمانه ما  
  استمیالدی( تا دهه آخر قرن بیستم    1945در دوران پس از خاتمه جنگ جهانی دوم )سال    الخصوصیعلی،  المللن یببر صحنه  

ی یا  فردباوربا    3قابل دو مشرب فکری یعنی جمع باوری یا اصالت جمعدمکراسی که خود ناشی از ت  –یعنی مارکسیسم و لیبرال  
 است.  4اصالت فرد 
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باشد  امور اقتصادی می الخصوصیعلدیدگاه مبتنی بر »اصالت جمع یا جمع باوری« مبنی بر »دخالت هرچه بیشتر دولت« در امور و  
شعب از این گرایش فکری است عدالت با مداخله وسیع دولت  (. در نظریه حقوق اجتماعی و دولتی که من 110  –  111:  1386)آشوری،  

کند که به آن »عدالت توزیعی« اطالق  در توزیع عواید عمومی و منافع ملی در کنار تعیین تکالیف برای افراد جامعه، معنی پیدا می
»هرکس سهمی از  کهیهنگامدالت ، عهاستهینظر(. در دیدگاه مارکسیستی عدالت که منبعث از این 43: 1389شود. )کاتوزیان، می

گردد بگیرد و در قبال آن پاداشی متناسب با حوائج خود دریافت کند«، در جامعه برقرار می   بر عهدهوظایف را که در حد توان اوست  
 . (312: 1381« )موحد، داندی می مارکسیسم »حصول عدالت اجتماعی را مستلزم الغای کلی یا جزئی مالکیت خصوصی طورکلبه و 

او«   تأسیسات اجتماعی اطراف  ارزش  از  را بیش  درنقطه مقابل نظریه فوق، دیدگاه »فردگرایانه« قرار دارد که در آن »ارزش فرد 
ی« دارهیسرمااصالت فرد »اساس فلسفی نظام    میدانیمطور که  دارند و همان  ایو بر »حق مالکیت« فردی تأکید ویژه  انددانسته

ی »نظریه حقوق فردی«  ریگشکلی در این دیدگاه که موجب  طورکلبه (.  179:  1375گردد )آقابخشی و افشاری راد،  غرب محسوب می
ی و نیز ایجاد تناسب میان سود  امبادلهشود، عدالت یعنی »تأمین برابری انسان در جامعه«. این هدف با ایجاد تعادل میان اموال  می

که به    است ی شخصی آنان، قابل تأمین  هااقتیلت در جامعه، بدون در نظر گرفتن نیازهای متفاوت افراد یا  و زیان ناشی از معامال
 (.37- 38: 1389شود )کاتوزیان، این معنا از عدالت، »عدالت معاوضی« گفته می 

 عدالت در اندیشه رالز 
شود که مجموعه نظریات او در مورد  تم محسوب می فرد در فلسفه سیاسی قرن بیس  نیترشاخصم(    2002  –  1921جان بوردن رالز )

م( نشانگر آن و دوره دوم که اثر    1971: دوره اول که اثر مشهورش »نظریه عدالت« )اندکردهعدالت اجتماعی را به دو دوره تقسیم  
 نیتربزرگ لت«، عدالت را  (. رالز در ابتدای کتاب »نظریه عدا10:  1384م( مبین آن است )واعظی،    1993دیگرش »لیبرالیسم سیاسی« )

ی اجتماعی حتی اگر کارآمد باشد، در  و نهادهاکند و مطابق با این ایده قوانین  معرفی می  ریناپذسازشآرمان نهادهای اجتماعی و  
 (. 317 –  319: 1381صورت عدم سازگاری با عدالت، »باید عوض شود یا اصالح گردد« )موحد،  

ی مختلف مدت زیادی بر سنت تفکر لیبرالی سیطره داشته« و »معطوف  هاقرائت نظریه عدالت رالز »درمقابل سنت نفع انگاری که در  
(. البته توجه داشته  24  -25:  1384زیعی« است و نگاهی ارزشی و اخالقی به عدالت دارد )واعظی،  به مبحث عدالت اجتماعی و تو

  کننده قانع و    قبولقابلعنوان اصولی که از پشتوانه استداللی و اخالقی  به » باشیم که رالز در دوره اول تفکرات خویش اصول عدالت را  
و در   سازدیم«، مطرح  نهندی مسیس نظام اجتماعی عادالنه است، در اختیار  ی که طالب تأهرکسی عام برای  انسخه برخوردارند و  

ی سیاسی جهت حلراهعنوان گرفتن از »دکترین فلسفی و اخالقی خویش، اصول عدالت را »تنها به  بافاصلهدوره دوم فکری خویش، 
محور   بر  که  نظمی  لیبرال  هاارزش تداوم  فردیت  و  غرب  سیاسی  فرهنگ  بر  حاکم  لیبرال  شدهتهرفیپذی  جوامع  در  دمکرات –و 

 (. 47: 1384دهد )واعظی، « مورد تأکید قرارمی گرفتهشکل 
که نحوه دسترسی افراد به منابع را مشخص و با توزیع صحیح سود و مسئولیت در   «رالز بر »نقش ساخت جامعه و نهادهای آن

این حالت عدالت یعنهمکاری اجتماعی آشکار می تأکید دارد. در  امتیازات  گردد،  تعادل واقعی در میان    لیدلی بی »حذف  ایجاد  و 
غیرممکن بلکه سبب   تنهانهرا  رهایخها« در ساختار یک نهاد اجتماعی. البته رالز برابری مطلق در توزیع ی متعارض انسانهاخواسته 

طبقات باشد«    نیترنییپالذا به نظر وی حدی از نابرابری الزم است ولی حد آن »تا جایی است که به نفع    داندیمرکود اقتصادی  
(hawzah.net رالز اصل تمایز را مبتنی بر دو بند مطرح می .)کند: اول؛ ترتیب نابرابری اجتماعی و  : نقش عدالت رالز و منتقدانش

« فراهم آورد و دوم؛ تربیت  اندشده  مندبهرهای افرادی که از آن مزیت اجتماعی کمتر  ی که »بیشترین منافع را براگونه بهاقتصادی  
و   مناصب  به  که »دسترسی  به صورتی  منصفانه    هات یموقعاجتماعی  برابری  شرایط  تحت  برای همگان  سازد هافرصترا  مهیا   »

ر مبتنی بر این اصل است که »هرکس حق دارد از  الذکی عدالت موردنظر رالز عالوه بر اصل فوق طورکلبه ( و  33:  1384)واعظی،  
 (. 323 – 324:  1381ی بنیادین، برابر با دیگران و تا آنجا که با حق مشابه دیگران وفق بدهد، برخوردار باشد« )موحد، هایآزاد

 عدالت در اندیشه نازیک 
ی استادش رالز و در هاکتابم( صاحب کتاب »آنارشی، دولت و یوتوپیا« که آن را در دوسال پس از    2002  -1938رابرت نازیک )

،  دانستیمبینجامد« مجاز    ترمحروم   به نفعمیالدی منتشر نمود، در مخالفت با آرای استاد که نابرابری را »در حدی که    1974سال  
( در فلسفه سیاسی نازیک )لیبرتاریانیسم( شاهد محدودیت نقش  329  -330:  1381داخت )موحد،  به طرح یک »دولت حداقلی« پر
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است« و هیچ فردی    کنندهگمراه    5دولت در جامعه هستیم چراکه او معتقد بود »سخن گفتن راجع به عدالت توزیعی و گسترش عدالت 
. بدین ترتیب او نظریه »استحقاق« خویش  ستینآمدهای اقتصادی  صاحب اقتدار و مرجعیت الزم برای توزیع سهم افراد از ثروت و در

ی  ها تیفعالبخشی از حاصل    المثلی فکند که در آن عدالت »در دایره انتخاب اخالقی فرد هست که  در باب عدالت را طراحی می 
متمرکز بر فرد و فردیت و مالکیت   ازاندازه ش یب«. البته دیدگاه وی نسبت به عدالت را »بخشدیم را به افراد دیگر جامعه  اشیاقتصاد

 . (iran.liberaldemocarat.info)  انددانستهفردی« و در مقابل نظریه رالز، ضعیف 

 عدالت در اسالم 
های عدل و عدالت از منظر اسالمی باید ابتدا این مفهوم را در آیات و روایات و سپس از زاویه نگاه  برای بررسی مفهوم و کارویژه

ان اسالمی رصد کنیم تا بتوانیم با عبور از مفاهیم کالمی و فلسفی به مفهومی عینی از آن برسیم که همان مفهوم فقهی و  متفکر
 . استحقوقی این واژه 

 عدالت در آیات و روایات 
( هرچند 25طبق تصریح قرآن کریم، هدف از ارسال رسل الهی و انزال کتب آسمانی »قیام مردم به قسط و عدل« بوده است )حدید:  

(.  210:  1377)جوادی آملی،    استکه در یک تحلیل دقیق این هدف نه هدف غایی بلکه »هدف متوسط« رسالت همه پیامبران  
( و حتی در برخورد با دشمنان به نص  90دهد )نحل:  نظر به اهمیت عدل، خداوند همه را به اجرا و رعایت آن فرمان می  حالنیباا

(. دکتر فیض  8)مائده:  شمارد ینمی أال تعدلوا، إعدلوا هو أقرب للتقوی«، خروج از مسیر عدالت را جایز »وال یجرمنکم شنئان قوم عل
که   شمردیبرمترین اهداف حقوق جزای اسالمی  سوره حدید(، ایجاد »عدالت اجتماعی« را از مهم  25با اشاره به آیه صدرالذکر )آیه  

 است:  شدهگرفتهسه پشتوانه محکم برای آن در نظر 
 است؛»کتاب« که مراد از آن قوانین مضبوط و معین حاکم بر روابط اجتماعی  -
 »ترازو« که مراد از آن عدل است؛   -
»آهن« که منظور از آن در مناسبات داخلی میان مسلمانان »حقوق جزا« و در مناسبات خارجی آنان با غیرمسلمین همان »جهاد    -

 (.28 -29: 1370)فیض،  استمقدس« 
یت عدل )واعدلوا( همچون قرآن کریم )مائده: است. امر به رعا  قرارگرفته   موردتوجه در روایات فراوانی نیز موضوع »عدل و عدالت«  

(. در برخی موارد نیز به آن توصیه گردیده کمااینکه در کالم  14، ح  436:  4، ج  1372است )کلینی،    مشاهدهقابل (، در روایات نیز  8
(.  650 -651: 2، ج 1381ی، شهریرامیرالمؤمنین )ع( به اجرای عدل در خصوص دوست و دشمن، سفارش گردیده است )محمدی 

زندگی مردم   بخشقواماز آن حضرت، عدل مبنای هستی )أساس به قوام العالم(،    ذکرشدهدر نگاه امیرالمؤمنین )ع( و در روایات متعدد  
 ها دولت دارندهنگه من المظالم(، زیور والیان )جمال الواله(، محافظ و  )تنزیهاً هایکش)قواماً لألنام یا قوام الرعیه(، سبب دوری از حق 

  )جنه الدول(، مایه اصالح کار مردم )بالعدل تصلح الرعیه(، نظام فرمانروایی )نظام االمره(، مایه آبادانی شهرها )ماعمرت البلدان بمثل 
 (. 650 -651: 2، ج 1381ی، شهریرالعدل( دانسته شده است )محمدی 

سؤال از حق امام بر مردم( پرسید، امام )ع( در پاسخ به »مساوات   ابوحمزه از امام باقر )ع( در مورد حق رعایا بر مردم )پس از  کهیهنگام
حقوق مردم بر امام    ازجمله در تقسیم و اجرای عدالت در میان مردم« )یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه( اشاره نمود و آن را  

: »ما أوسع دیفرمایم خ دانسته است تا آنجا که  (. امام صادق )ع( عدالت در امر اندک را فرا140  -142:  3، ج  1372دانستند )کلینی،  
دلیل است که عدل را »اصلی   نیبه هم(.  20و ح    11، ح  438  -439و    434  -435:  4، ج  1372العدل إذا عدل فیه و إن قل« )کلینی،  

ی به همین  سؤالر پاسخ  (. امیرالمؤمنین )ع( نیز در بیان تفاوت میان عدل و جود )د207:  1377)جوادی آملی،    انددانستهگستر«  همه
و بافضیلت تر است«    ترف یشرمضمون( و ذکر برتری عدل بر جود به این ویژگی مهم اشاره دارند. آن حضرت با بیان اینکه »عدل  

 (: 440: 437، کلمات قصار البالغهنهج اند از )که عبارت کنندیمبه دو موضوع مهم اشاره 
 که باید« )یضعُ االمور مواضعها(؛  نهدی م»عدالت، کارها را بدانجا   -
 ای است به سود همگان« )سائس عام(.»عدالت تدبیرکننده  -

 
5 . distributive justice 
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، به مقایسه میان فراخی عدل و تنگنای المالت یببرخی از اموال بخشیده شده توسط خلیفه سوم به    بازگرداندنآن حضرت پس از  
 عدل را برنتابد، ستم را سخت یابد«.  کهآن در عدل گشایش است و  (:16: 15البالغه، کالم )نهج پردازدی مستم در خصوص افراد 

  تابدی برنمی ظالمانه را حتی با توجیه پیشبرد امور مملکتی و حکومتی  هاروش همچنین آن حضرت با هیچ توجیهی، استفاده ابزاری از  
 (. 124: 126البالغه، کالم فیمن ولیت علیه؟!« )نهج »أتامرونی أن أطلب النصر بالجور دیگوی متا آنجا که 

 عدالت نزد فلسفه اسالمی
ی مختلف کالمی، فلسفی و فقهی و حقوقی صورت گرفته است. این اعتقاد  هاحوزهتوجه به »عدالت« میان متفکران اسالمی در  

عنوان »فضیلت برتر« و در مفهوم »اعتدال  های وی عدالت را به تأثیر اندیشهوجود دارد که متفکران مسلمان، همچون ارسطو و تحت 
نظر مشابهت فراوانی میان تعبیرات قرآنی  (. حتی طبق این  303:  1381)موحد،    اندساخته« مطرح  طیوتفرافراط یا حد واسط میان  

دو تعبیر عمده درخصوص   حالنیباا(  98  :1381)موحد،    خوردیم»عدل، قسط، قسطاس و میزان« با تعابیر یونانی مربوطه به چشم  
اما »اعتباری«    ؛(89)موحد، همان، ص    اندندانسته عدالت یعنی »وضع الشیء فیما وضع له« و »إعطاء کل ذیحق حقه« را خالی از ابهام  

بودن محض آن نیز محل تردید است و »چنین نیست که عدل در جهان هستی حقیقتاً وجود نداشته باشد و تنها ساخته اندیشه انسان  
توان گفت که روشن نبودن مصادیق این تعاریف )که دلیل باشد« و چون کلیت و عمومیت این تعاریف قابل نقد و ایراد نیست می 

تطبیق این مفاهیم کلی بر مصادیق آن است. لذا هرچند که    دارعهده( ناشی از عدم رجوع به منبعی است که  شدهذکرها  ابهام آن
تواند با رفتار خود و نشان دادن  وجود »حاکم میی نیست باایناسادهی محسوس، کار  هانشانه ادراک حسی عدل به علت عدم وجود  

 (.189 –  200: 1377آملی،  مصادیق عدل، آن را به مردم بشناساند« )جوادی
ولی در این باب اختالف   انددانستهاسالمی در بحث از صفات خداوند به »عدالت« پرداخته و آن را »کمال خداوند در افعال«    متکلمان

بد را در  شود با اشاعره که خوب و  سبب »عدلیه« نیز نامیده می  نیبه همفراوانی میان معتزله که قائل به »حسن و قبح عقلی« اند و  
(. فاضل 99 -100و   303 - 307: 1381)موحد،  خوردی می« و منکر »خوبی و عدالت مطلق« اند، به چشم معنی بمورد فعل خداوند » 

که »خداوند از هیچ عمل    پردازدی ماز عدالت الهی با این بیان    متکلمانمقداد سیوری در »شرح باب حادی عشر« به تشریح مراد  
فروگذار   سر    دینمای نمواجب  او  از  قبیح  عامل  هیچ  معنا  زندی نمو  همین  عین  که  طوس  موردتوجه«  نصیرالدین  در  خواجه  ی 

 (. 306: 1381است )موحد،  شدهواقع »تجریداالعتقاد« 
کند که با راغب اصفهانی در »مفردات الفاظ القرآن« همچون ارسطو عدالت را به دو قسم عدالت مطلق و عدالت قانونی تقسیم می

کند )مانند نیکی در برابر  می شود و عقل همواره بر خوبی آن داللت  نظر معتزله هماهنگ است: عدالت مطلق در هیچ زمانی نسخ نمی 
:  1381منسوخ شود )موحد،    هازمان عدالت قانونی و شرعی )مانند قصاص و دیه( ممکن است که در برخی از    کهی درصورتنیکی(،  

 ی فلسفی مربوط به عدالت در جهان اسالم بیندازیم. هادگاهیدتوانیم نگاهی به (. با طرح این موضوع می 98 -99
ای در فلسفه اسالمی دارد به موضوع عدالت در اثر معروفش »آراء اهل المدینه  هـ ق( که جایگاه ویژه  339  -257)ی«  ابونصر فاراب»

ی رئیس این مدینه معتقد است که وی باید »ذاتاً دوستدار عدل و مردم دادگر و دشمن هایژگیو الفاضله« پرداخته است. وی در میان  
ی طبیعی های نابرابر(. وی در همین کتاب با اشاره به  287:  1372؛ حلبی،  439:  1367لجر،  « باشد )الفاخوری و اشگانیپستمستم و  

 پنداردی نمولی این وضع را ثابت    داندی ممیان افراد جامعه، عدالت طبیعی را ماندن هر فرد در طبقه خود )زیردستان در گروه زیردستان(  
و »عدالت وضعی یا قراردادی« جایگزین »عدالت    زدیریم به هماین حالت  بلکه معتقد است با درگیری میان زیردستان و زبردستان  

 بستبن ی جز »اجهینت« )زبردستان( است که  هاگرگ   رحمانهی بشود. »عدالت طبیعی« در این دیدگاه »متضمن سلطه  طبیعی« می 
:  1381)موحد،    سازدی م»عدالت وضعی« هرچند ناقص باشد، امکان توفیق بیشتری را برای آدمی فراهم    کهی درصورتکامل« ندارد  

101 – 100 .) 
قرارداد اجتماعی و قائل شدن  هیاز نظرهـ ق( در اثر معروفش »االحکام السلطانیه« ضمن پیروی  450 - 363»ابوالحسن ماوردی« )

کنار دیگر وظایف حاکم )نظیر اجرای حدود و دفاع از ثغور(، »اقامه عدل« را هم بر    به حقوق دوطرفه حاکم و مردم بر یکدیگر، در
وی واجب دانسته کما اینکه »عدل« را حتی جزء وظایف وزیر تنفیذی )که تنها نایب حاکم است و استقالل ذاتی ندارد( نیز ذکر نموده  

 (. 208و  206: 1372است )حلبی، 
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مراعات مصالح رعایا و اجرای عدل و پرهیز از ستم   شرطبه( در »تلبیس ابلیس« حکمرانی را »هـ ق  597  -510جوزی حنبلی« )»ابن 
هـ ق(،   728  -661(. به اعتقاد »ابن تیمیه« حنبلی )243:  1372)حلبی،    داندیمخطیرترین و واالترین منزلت پس از پیامبر )ص(«  

 (.256 -257: 1372)حلبی، ی است که حیات امت همه بر اساس آن قرار دارد«. اهیپا»عدل 
استکه  کند که یکی از آن شروط آنهـ ق( در »سلوک الملوک« دوازده شرط برای امام ذکر می  927 – 850از روزبهان خنجی )بعد 

 (. 264: 1372امام باید »عادل باشد تا جور نکند« )حلبی، 
انسته شده و با توجه به اینکه »عدالت« در مقابل »فسق«  نیز »عدالت« از شرایط مرجعیت و رهبری در اسالم د  متأخری  هادگاهیددر  

(. به نظر  259:  1، ج  1361)شکوری،    دانندیماست، حتی حالت بینابینی این دو یعنی »وثاقت« را نیز برای مرجعیت و رهبری ناکافی  
ظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است«  امام خمینی )ره( پس از شرایط عامه نظیر عقل و تدبیر، برای زمامدار »قانوندانی و عدالت ازن

دو شرط ضروری در خصوص زمامدار وجود دارد: یکی »علم به قانون« و دیگری »عدالت«. ایشان با استناد به آیه    گریدعبارتبه و  
»و الینال عهدی الظالمین« معتقدند که »زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخالقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی 

 (.58 -61: تای ب)امام خمینی،  «آلوده نباشد
ی تعریف عدالت بر اهمیت و نقش ویژه آن در جابه مشخص است اغلب این توجهات به مفهوم عدالت در حوزه فلسفه سیاسی  آنچه

ی دارند اما آنجا که نگاه به واژه عدالت از حوزه فلسفه سیاسی به حوزه فقهی نزدیک  اه یتوصاداره مملکت تأکید و حالت تجویزی یا  
ی »انسان عادل« صورت گرفته و دلیل این  هایژگیوهایی برای تعریف این واژه و یا  رت امام(، تالش شود )مثل تعبیر اخیر حضمی

امر هم شاید ناشی از این باشد که »عدل« در فقه از شرایط »شاهدان، امامان جمعه و جماعت و قاضیان و صاحبان والیت )ولی(«  
ی باشد که بتوان مصادیق آن را مشخص نمود کمااینکه در تعریف اگونه ه بدانسته شده است فلذا تعاریف فقهی از عدل و عادل باید  

ی است در انسان که او را از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره و ترک کردن مروت  املکه که »عدالت    اند گفته عدالت  
است که شأن و حرمت انسان را در نظر عامه پایین ( و منظور از عدالت در مروت »اجتناب از رفتاری  337:  1371«. )فیض،  داردیبازم

زمان و مکان و نظامات صنفی« که این    حسببه »اتصاف به اموری که پسندیده است    گریدعبارتبه ( و  309:  1381« )موحد،  آوردیم
 باشد:می اثباتقابلی زیر هاراه از  استمعنی از عدالت که مقابل »فسق«  

 کسی؛گواهی دو شاهد عادل بر عدالت  -
 (. 2499 – 2500: 3، ج 1378شیاع یا استفاضه )جعفری لنگرودی،    -

اهلل العظمی حکیم مشاهده نمود که مطابق با آن »العادل توان در »مستمسک العروه الوثقی« آیتی از این تعریف فقهی را می انمونه 
»العداله عباره عن ملکه إتیان الواجب و ترک المحرمات« )شکوری،  من الیکون مرتکباً علی الکبائر و مصرأ علی الصغائر« کما اینکه 

برخوردار است،    یثابت و مشخص  یهاعدالت از مالک  یفقه   الخصوصیو عل  یکه در نگاه مذهبآن  رغمیعل  (.259  -260:  1، ج  1361
  ی )جواد  قیمصاد  نیا   نییاز منبع تع  یاشبلکه ن  فیاز تعر  یابهام نه ناش   نیا  گریآن دشوار است. از طرف د  قیمصاد  نییتع  ی به نظر برخ

  « یعدالت اجتماع  جادی»ا  ی . از منظر اسالمباشدی ( م39  -41  : 1370  ض، ی)ف  «یبشر  نیاز »نقص قوان  ی ناش  ای(  99، ص  1377  ،یآمل
  یعدالت« هدف ذهن ی»اجرا زین  یوضع  یدر حقوق جزا  یطورکلبه و (  28  :1370  ض،یاست )ف یاسالم  یازجمله اهداف حقوق جزا

انتقام  نیمجازات دانسته شده، چراکه احساس عدالت جانش »واکنش نسبت به    فر یبود«. ک  ات مجاز  هیشده است که پا  ی »احساس 
آن را با توجه به    یو هرچند که اجرا   باشدی عدالت« م  یجامعه به اجرا   ازیهمان »احساس ن  یو از منظر اخالق   ت«یو جبار  یستمگر

را    لهامور«، مسئ  تیو توجه به »نسب   یاند، اما با مالک قرار دادن وجدان عمومآن« دشوار دانسته  نیقلمرو نامعنامشخص و    فی»تعر
بر اساس    استیاز آن است که »س  یبه »عدالت« ناش  یحقوق اسالم   شی(. گرا380  -381  :1375)نوربها،    شمرندینم  زین  نحلیال

»قاعده مرور    یحالت استثنائ  نینمونه بارز االبته این قاعده کلی استثنائاتی نیز دارد که  .  باشدیاسالم م   ی از مبان  قت« ی عدالت و حق
 (. 66 -67 : 1389 ان،ینکرده است )کاتوز ی اقامه دعو ینیاست که در مدت مع ی صاحب حق یدعو دنینشن ایزمان« 

 

 گیری  نتیجه
 موارد زیر خالصه نمود: توان در حاصل مجموع مباحث مطرح شده در این نوشتار را می

اند از: »تضاد«، »تطبیق« و  است که عبارتقابل تصور  سازی رابطه میان حقوق با عدالت، سه شکل انحصاریبه طور کلی با مدل  -
 »گرایش«. 



 

 
 

لت با مفهوم شناسی                                                                                                   61 رب و اسالم  آن  تطبیقی رابطه حقوق و عدا  رد اندیشه اهی فالسفه غ

از این سه مدل، امکان مدل اول یعنی تضاد وجود ندارد چراکه از طرفی نقض غرض است و از طرف دیگر با فاصله گرفتن نظامات  -
 عالوه به .  است الذکر از ناحیه رسول اکرم )ص(  گردد که همین امر مدلول روایت فوق ی حکومت سست میهاه یپاحقوقی از عدالت،  

 .سازدیم روروبه تنظیم قواعد حقوقی بدون توجه به عدالت، مسئله اجرای این قواعد را با مشکل 
ی متعددی  هافیتوصکه    است تأثیر نوع نگاه به عدالت  تا حدودی تحتبررسی مدل دوم )تطبیق( و سوم )گرایش( نیز چنانکه دیدیم    -

 از آن ارائه گردیده است.  
( است اما این حالت استثنائی بوده  2وجود برخی موارد استثنائی نشانگر عدم امکان تطبیق کلی و کامل حقوق بر عدالت )مدل شماره  

 ی جز گرایش به سمت عدالت ندارد. اچارهباشد و حقوق در حالت کلی و مبتنی بر قواعد می 
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