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یاجتماععدالتیاجرایاقتصادیهامؤلفه
اسالمدگاهیداز

 

 **9یاکبرمحمود  ،*2نژاد یملک ریام، 1نانیمزمحمدزاده  لیاسماع
 

 رانیا، تهران، (السالم هیعلدانشگاه امام صادق ) یاسالمو معارف  اتیاله دانشکده اریاستادـ 1
 رانیا(، تهران، السالم هیعل)از دانشگاه امام صادق نفت و گ یالملل نیب یقراردادها تیریمد یدکتر یدانشجوـ 2

 رانیا(، تهران، السالم هیعل)االقتصاد دانشگاه امام صادق  فقه یدکتر یدانشجوـ 9
 

 2/11/1231: رشیپذ  15/6/1231: افتیدر

دهیچک
معطوف داشته است و  یا ژهیوعدالت توجه  یاجتماععدالت به بعد  یفرداسالم عالوه بر بعد 

بر دو  یاجتماع. عدالت کند یم انیب یاجتماعرا تحقق عدالت  یالهارسال رسل  یلاصهدف 
نمودن  کن شهیردنبال هاسالم نه تنها ب نید. یاجتماعتوازن ، یاجتماع نیتأماستوار است:  هیپا

ه و ب دارد یم مذموم یاسالموجود احساس فقر را در جامعه  بلکهاست  یاسالمفقر از جامعه 
 .باشد یم دنبال رفع آن

را در دو بخش قرار داده  یمناسبو  مدآکار یابزارها یاجتماععدالت  یاجرا یبرااسالم 
و  زکاتاالجراست مثل ارث و خمس و  مربوط به ابزارها و دستورات الزمبخش اول  .است

با مفهوم  یکل به طور کهاست  یاخالقو بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات .  و... اتیمال
جامعه  یآرمانسالمت و رشد ، دو دسته از دستورات نیا تیرعابا  که کند یم ادیاز آن احسان 

  .دینما یم نیتضمرا  یاسالم

 .یاجتماع نیتأم، یاجتماع، عدالت اجتماعی، توازن یاقتصادعدالت، عدالت  :هادواژهیکل
 

                                                                                                                                        
 E-mail: a.maleki63@gmail.com   &   akbary64@gmail.com نويسندگان مسئول مقاله ـ ** *
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مقدمه
در فطرت  هشیر کهاست  یمقوالتشکلی از عدالت از جمله  به عنوان یاجتماععدالت 

دانشمندان و  .مردان بوده و هست مورد توجه دانشمندان و دولت ربازیدداشته و از  یبشر
ای  از جنبه کدامو هر  اند کرده ییفرساقلم  یاجتماعدر مورد عدالت  یادیزنظران  صاحب
الزم است ابتدا خود  یاجتماعفهم بهتر عدالت  یبرا. اند کرده ریتفسواژه را  نیاخاص 
 بکار یمختلف یمعان دردر لغت « عدل»گردد. عدالت از ریشه عدل است.  فیعرتعدالت 

 .کند یم فیتعر؛ راغب در مفردات، عدالت را به مساوات رفته است
کنند... بنابراین عدالت و معادله الفاظی هستند که معنی مساوات و برابری را اقتضا می»

(1).(921: 1931، اصفهانی راغب) «عدل به تساوی تقسیم کردن است...
 

 یتساوو  عدل عبارت است از تعادل و تناسب یبرارفته  بکار یمعاناز  گرید یبرخ
، طیتفرافراط و  انیماعتدال در امور و حد وسط ، یبرابر، (933: 1939، یومیف یالمقر)

 (.212: 1931، یشرتون) استواء و استقامت

 میتوان یم میدها مدّنظر قرار عدل ر یمعناشده از  ذکر فیتعار قنیمتقدر  میبخواهاگر 
قرار  مناسب خود گاهیجادر  یزیچهر  که شود یم مفهوم عدالت محقق یزمان مییبگو

 :کنند یم معنا از عدل اشاره نیهمبه  کلماتشان( در السالم هیعل) یعلامام  .ردیگ

 قصار، کلمات: 1934، سید رضی« )دهد عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می»
(2).(493اره شم

 

 فیتعردر  یسبزوار میحک؛ خورد یمبه چشم  زینفالسفه  کلماتاز عدل در  یمعنا نیا
 :عدل گفته است

را به او اعطا  یو حق هر صاحب حق، مناسب خود نهادن یرا در جا یزیهر چ»
(9).(14: 1931، یسبزوار« )نمودن

 

قانون  که یوقتمگر  شود ینممردم برقرار  انیمدر  یواقععدالت  دیگو یم نایسابن 
 ستین یمعرفها باشد و قانون عادالنه به دو جهت از طرف بشر قابل  آن انیمدر  یا عادالنه

بشر  کهجهت  نیبد یکی کند یمعرفقانون عادالنه را  نیا دیباو تنها خداوند و خالق بشر 
و  کند هیتخل یشخصخود را از اغراض  تواند ینم رایز ستین قتیحق صیتشخقادر به 

دارد خود را  لیتماندارد چون طبع انسان  ییاجراساخته بشر ضمانت  قانون که نیا گرید
به نفعش  کهو قانون را تا آنجا  نکندعمل  یبشرمقدم بدارد و به عدالت و قانون  ریغبر 



 
 
 

 اسالم دگاهیداز  یاجتماععدالت  یاجرا یاقتصاد یها مؤلفه
 

 

35 

عدالت از  (.213 :1931، یموسو) کند یمبه ضررش باشد طرد  کهو هر جا  ردیپذ یمباشد 
 یتمام یبرا خواهد یمخود او  که یاصلطبق  کساعمال هر  هکاست  نیا کانتنظر 
 و بپسندد دیبگوبشود. هگل عدالت را هر آنچه دولت  نییتع، آور باشد ها الزام انسان

 (.194: 1933، انیکاتوز) کند یم یمعرفعدالت را قدرت  یمبنا یو یعبارت. به داند یم
 د:کنن میبیان السالم( در کلماتشان  امام علی)علیه

، کلمات قصار، سید رضی« )دهد عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می»
(4).(493شماره 

 

؛ حکیم سبزواری در تعریف خورد یماین معنای از عدل در کلمات فالسفه نیز به چشم 
 :عدل گفته است

« و حق هر صاحب حقی را به او اعطا نمودن هر چیزی را در جای مناسب خود نهادن»
(1).(14: 1931 ،سبزواری)

 

 تیرعااسالم عبارت است از  دیدعدالت از بندی نمود که  توان چنین جمع بنابراین می
از  یناش ها در حقوقِ استحقاق تیرعاو  یفطرو  یعیطبحقوق  در برخورداری از یتساو
 فیتعربه دنبال  قیتحق نیاما در  (.23: 1931، یموسو) یاکتساب ای یعیطب یها تیاولو

 ،انیبدر مقام  گرید زیچاز هر  نیرالمؤمنیامبه فرموده  که یا واژه میستین عدالت صرف
 (2).(212خطبه  ؛1934سید رضی، ) دارد شتریب ییتنگنادر مقام عمل  یولتر  گسترده یدانیم

شد  ذکراز عدالت  که یفیتعرشده است تا با مبنا قرار دادن  یسع قیتحق نیادر  بلکه
است  ذکرآن پرداخته شود. الزم به  یساز ادهیپحوه اجرا و و ن یاجتماععدالت  یبررسبه 
 یرومقاله بر  نیا تمرکزو  استاقتصاد  طهیحدر  یاجتماععدالت  یاجرامنظور ما  که

، یاجتماععدالت  فیتعرمنظور بعد از  نیهمست. به ا یاجتماعـ  یاقتصادعدالت  یاجرا
، اتیرواو  اتیآبا استفاده از  و میا پرداخته یاجتماعها و ملزومات عدالت  مؤلفهبه 
 .میا نموده نییتب مسأله نیاخص دولت را در قبال مردم و باأل فیوظا

یاجتماعـمفهومعدالت1
، یمیصمو  زیآم مسالمت طیمحتحقق  یبرارا  یمساعد نهیزمبتواند  که یا جامعههر 

و بهداشت  تیامن، یزندگ یازهاین نیتأمو  یانسانمردم آن به اهداف  کهبوجود آورد 
همراه  ها آن یانسان تیثیحو احترام و  ابندیدست ، برسند و به حقوق از دست رفته خود
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، ها آنشده  رفتهیپذ نیقواندر پرتو  گرانیدفرهنگ و حسن رفتار و معاشرت با  یاعتالبا 
در آن جامعه  یاجتماععدالت ، نرساند یآزار یکسبه  یکس کامل تیامنو در  ابدیتحقق 

گفت عدالت  توان یم حیتوض نیبنابراگرفته شده است.  کارشده و به  ریفست یخوببه 
و  کردنرفتار  یورا شناختن و با وضع مناسب با  یکسقدر و منزلت هر  یعنی، یاجتماع

 (14: 1931، یسبزوار«. )حق حقه یل ذکاعطاء »همان جمله معروف  گرید ریتعببه 
 کهروشن است ، نسبت به فرد و اجتماع اسالم نید یِشناختجامعه  دگاهیدبا توجه به 

، 1422طباطبایی، ) و هم اصالت را به جامعه و ملت. دهد یماسالم هم اصالت را به فرد 
در  بلکهابراز داشته  یفراوان داتیتأک یفردنه تنها در مورد عدالت  نیبنابرا (33ـ111 :4ج

. اسالم کند یم یعرفم نید اتیضرورو آن را از  نکرده سکوت زین یاجتماعمورد عدالت 
 یبشرافراد و سپس اجتماعات  تک تکنخست دل  کهاست  یبخش یآزاددر واقع نهضت 

 .سازد یمو بند زورمندان آزاد  دیقرا از 
 زانیم( و یآسمانکتاب ) ها آن، و با میفرستادروشن  لیدالما رسوالن خود را با 

 ...به عدالت کنند امیقردم تا م میکردعادالنه( نازل  نیقوانحق از باطل و  ییشناسا)
 (3).(21/دیحد)

قانون و  نیا بلکهخلقت باشد  یاصلهدف  تواند ینم یاجتماععدالت  نیاالبته خود 
راحت خدا را عبادت  الیخبتواند با  ایدن نیاانسان در  کهاست  نیاعدالت همه مقدمه 

 نداشت. یارزش چیههدف نبود عدالت صرف  نیا. اگر کند
 (12/اتیذار) عبدونیلواالنس الّا و ما خلقت الجن 

و  یمادابعاد مختلف  نیتأم یاجتماعهدف عدالت  کهگفت  توان یم یکلبه طور 
 سلوکو  ریس یمتعال یها آرمانبه  دنیرساو تا  یتکامل ریسانسان در  یها یازمندین یمعنو
 .(223: 1931، یموسو)است  یربان

 یاجرااست  زانیمدف انزال رسل و است و ه تیاهماز نظر اسالم حائز  کهاما آنچه 
مردم را به  خواهد یماسالم  یعنیبه دست خود مردم و ملت است  یاجتماععدالت 

حد  نیا کهباشد  گرانیدخود فرد مسئول اعمال خود و  کهبرساند  کمالاز  یا درجه
 ازینو بدون  خودکار به طور ای که این نظام به گونهست ا یاجتماععدالت  یاجرا آل دهیا

و دولت را  حکومت تینهادر  یولهدف را محقق سازد  نیا یرونیبعامل و نهاد  به
( و چه میمستق)دخالت  میمستق طور بهچه  داند یمعدالت در جامعه  یاجرا یاصلمسئول 
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 مردم.  نیبفرهنگ  نیا جادیا قیطرو از  میمستق ریغ
و اصل و قاعده د یاجتماعآمده است عدالت  یاجتماععدالت  فیتعردر  کههمانطور 

  .دیرس یاجتماعبه عدالت  توان یم دو اصل نیابا در نظر گرفتن  کهدارد  نیادیبنو  یاساس

 یعیطب یها نعمتهمه در برخورداری از اموال و  یبرابراصل اول: قانون 
افراد در برخورداری  یتمام که دهد یمنشان  نهیزم نیامختلف در  اتیرواو  اتیآ یبررس

 ندارد.  یبرتر یگریدبر  کس چیههستند و  کسانی یعیطبو  یمعمو یها نعمتاز 
 (3).(11/الرحمن) دیآفر قیخال یبرارا  نیزم
 (3).(21/حج گردانید )است مسخر شما  نیزمدر که که خداوند آنچه را  یدیند ایآ

در جامعه اسالمی و حکومت اسالمی نیز بایستی اصل برابری بین جامعه اسالمی تحقق 
 رهیسعمومی بر دیگری برتری نداشت باشد.  یها نعمتخورداری از در برس یابد و هیچ ک

بعد از نقد  السالم هیعل یعل. حضرت کند یم دییتأقاعده را  نیا زین السالم همیعل نیمعصوم
ثروت را از نظر خود  عیتوز یارهایمعو  ها مالک، در گذشته المال تیب عیتوز یها وهیش

 :کند یم انیب نیچن
د و به آن یق نماین ما را تصدیند و دکامبر را اجابت یعوت خدا و په دکس کهر»

است. شما  یاز حقوق و حدود اسالم یمند سزاوار بهره، بگرود و رو به قبله ما نماز بگزارد
چ ینم. هک یم میان شما تقسیه آن را به مساوات مکد و مال از آن خداست ییبندگان خدا

ین و شگان نزد خداوند برتریامت تقوا پیت و در قسین یلت و برتریفض یگریرا بر د یسک
ه آن را کنزد ماست  ید مالییما آ ین پاداش را دارند. به خواست خدا فردا سویتر خوب

ا عرب نباشد و خواه یخواه عرب باشد و ، م. هر مسلمان آزادینک یم میانتان تقسیم
« چدینپید و از حضور سرد آن اجتماع گرید در ایبا، ا نباشدیالمال باشد  تیر بیبگ یمستمر

 برخورداری ازهمه افراد در  که شود یم مشخص نیبنابرا(. 13ـ13: 92ج، 1411،یمجلس)
 هست. تیحراسالم و  یقبول، المال تیبثروت  عیتوز مالکهستند و تنها  کسانی المال تیب

ارزش افزوده  جادیاو  دیتول ندیفرآدر  مشارکت زانیمبر اساس  یبر سهماصل دوم: 
 (یعیطبعدل )

 دیمؤ یریکث اتیرواو  اتیآ که استمعروف  یاقتصادبه اصل عدالت  شتریباصل  نیا
 از جمله: ؛آن هست

 (11)(.93)نجم/ ستینو کوشش او  یسعجز  یا بهرهانسان  یبرا نکهیاو 
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 تیفعالآزاد است و محصول  یاقتصاد تیفعال، مشروع تیمالکدر چارچوب حقوق 
شود. مرحوم  عیضا یکس چیهحق  دینبا انیم نیا. و در رددگ یمبه خود او باز  کسهر 

و بر اشیاء )و اجناس( مردم، » :سوره هود 31 هیآبا استناد به  یجعفر یتقعالمه محمد 
ار و ک» :دیگو یم (11)«عیب نگذارید؛ و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید!

د یا گروه به وجود آمده فقط و فقط بایفرد  یکله یه به وسکرا  ییها د و ارزشیتالش مف
ا به وجود آورندگان آنها منظور شود و هرگز به و یبه حساب خود به وجود آورنده 

 (.32: 1934، وضلویع« )گران گذاشته نشودیحساب د
 مطرح مسأله نیاآن  یاساسو اصول  یاجتماععدالت  تیماهبا توجه به روشن شدن 

 یاصل یمجر، شد انیب که. همانطور ستیچ یاجتماعلت عدا ییاجرا یها مؤلفه که شود یم
نهاد  کی نیبنابرا، افتد ینماصل اتفاق  نیادر عمل  یولمردم هستند  یاجتماععدالت 
 توان یم یکل. به طور باشد یم اصل نیا یاجرابه پشتوانه خود ملت مسئول  یحکومت

 نیتأم یکیهده دارد: بر ع یاساس فهیوظدو  یاجتماعدر قبال عدالت  یاسالمگفت: دولت 
 یشتیمعاز نظر سطح  یاجتماعتوازن  یبرقرار یگریدو  نیمسلمآحاد جامعه  یاجتماع

 .میپرداز یم فهیوظدو  نیامفصل  یبررسبه  که (123: 2، ج1921)صدر، 

ـوظایفدولتاسالمیدرتحققعدالتاجتماعی2

 یاجتماع نیتأمـ 1ـ2
است و با  یاسالم یمدنجامعه  کی یاساس یها بحثاز  یاجتماع نیتأم ای تکافل

خود حقوق ها از  و در آن همه انسان کند یم دایپجامعه قوام  که استاصل  نیا تیرعا
در جامعه حق و  گریدنسبت به فرد  یفردهر ، یاسالم دگاهیدبنابر  شوند. برخوردار می

 بدون ارتباط و گریهمدافراد را مستقل از  یاسالمجامعه  کیدر  توان ینم دارد و یحقوق
 نیابر  یادیز ییرواو  یقرآنشواهد  .متقابل در نظر گرفت به صورتحق و تکلیف افراد 

خانواده و  کیرا به  نیمؤمنجامعه  با پرداختن به سطحی باالتر از این، کهمدعا وجود دارد 
تا  پیوند زده یاسالمرا با اصل اخوت  یهمگان کفالت. اسالم کند یم هیتشبامت واحد 

 یدرآمدهااز  اتیمالاز نظر اخذ  ، صرفاًیاجتماعمتقابل  تیمسئولاصل  کهدهد  نشان
 .ردیگ یم شهیراخوت  مسألهاز  یعلماز نظر  بلکه، دهینگردوضع  یاضاف
 (12).(11)حجرات/ ...دیده یآشت؛ پس دو برادر خود را صلح و گرندیکدیؤمنان برادر م
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تند در برابر کفار سرسخت و که با او هس یکسانمحمد )ص( فرستاده خداست؛ و 
 (19).(23/)فتح...  ؛اند مهربانخود  انیم، و در دیشد

 :کند یم انیبآن  اشکالرا در تمام صور و  تکافلاسالم 
چون اسالم اصالت را هم به فرد و هم به اجتماع  فرد و خودش: نیب تکافل ـ1ـ1ـ3

در اسالم  یفرد. هر دارد یخصوصبه  گاهیجاداده است پس خود فرد هم از نظر اسالم 
 زیپره امکانتا حد  گرانیدخواستن از  کمکو از  کند نیتأمخود را  یروزمخارج و  دیبا

برخوردار است. در  یخاص کراهتدر اسالم از  زینقرض خواستن  یحت که یطور کند
 یانسان تیشخص، ریغ یسوبه  کردناجازه داده نشده تا با دست دراز  کس چیهاسالم به 
آن  کهشده است  تیرواو آله  هیعلاهلل  یصلاز رسول خدا سوال ببرد.  ریزخود را 
 نیدموجب نقص در  که دینکنقرض و  نیدخود را گرفتار  دیکن یسع: دیفرما یمحضرت 

قائل  کردن کار یبرا یبسزائو در مقابل ارزش  (14)(.421: 4ج، 1923 ،یمیحک) شود یم
سنگ جهاد  اش را هم خانواده یزندگ حتاجیما نیتأم یبرامرد  کردن کار که ییجااست تا 

 .(121: 4ج، 1933، یشهر یر یمحمد). داند یمدر راه خدا 
 دهد یمخانواده  انیبنبه  یخاصاسالم ارزش  :شاوندانیخوفرد و  نیب تکافل ـ3ـ1ـ3

 کل، نهاد نیانقص در  جادیا ایرفتن  نیببا از  که داند یماجتماع  هیپاو آن را اساس و 
 یـعـنی «ه الغرمیمن له الغنم فعل». با توجه به قاعده شود یمر نقص و نقصان جامعه دچا

( هر 214، تا یب، یرازیش ینیحس) بپردازد دیبا، غرامت را هم برد یمرا  متیغنکه  یکس
خود مسئول  شانیخوخانواده و  یازهاین نیتأمو  تکافلدر درجه اول نسبت به  یکس

. قانون ارث نه شود یممند  و منافع خانواده بهره ایمزاز با توجه به قانون ارث ا رایزهست؛ 
 عیتوزدر  گرید ییسواز  بلکه، رود یمبه حساب  انیاطراف یها نهیهز یبرا یجبرانتنها 

خانواده  نیب تکافل یبرااسالم  نیهمچندارد.  ییسزاجامعه نقش به  کردنثروت و متوازن 
و  یخانوادگ مشکالتصورت  نیادر  که کردهرا وضع  (11)قانون عاقله شانیخوو 
 ایو دولت  مهیبمثل  ینهادو نه توسط  شود یمبه دست خود خانواده حل  یشاوندیخو

 (.انون مجازات اسالمیق 913ماده ) گریدافراد 
 یعنی یهمگان تکافلمورد در اصل همان اصل  نیا فرد و اجتماع: نیب تکافل ـ2ـ1ـ3
 کفالتبه موجب آن مسلمانان جهان  کهت اس گریکدیمتقابل افراد نسبت به  تیمسئول

 ریسامثل  یا ضهیفرآن را ، امکاناترا بر عهده داشته و اسالم در حد توان و  گریکدی
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در ملزم نمودن ، دولت فهیوظاز  یحاک قتیحقامر در  نیا االجرا دانسته است. فرائض الزم
 یاجراضامن  یماسالاست. دولت در سازمان جامعه  شان یقانون فیتکال تیرعامردم به 

و  باشد یممسئول صحت اجراء مقررات  زینبوده و  منکراز  یناهآمر به معروف و ، احکام
وادار به ، زنند یمسرباز  یاله فیتکالو امتثال  یشرعواجبات  یادااز  کهرا  یکسان دیبا

 کند جیبسرا  نیمسلم ،جهاد یبرااست  مکلف کههمانطور  نیبنابرا. دینمااز قانون  تیتبع
و از لحاظ ، سازد زینناتوانان  یزندگ نیتأمف مربوط به را مجبور به انجام وظای ها آن دیبا

 یتلق یعملمزبور  ضهیفر یادادائر بر  یالهنظر  کهبهبود بخشد  شان یزندگچنان به  یمال
 نیمحرومو  انینوایب یبرارا  یحق نیمتمکناسالم در اموال  (.231: 2،ج1921، )صدر شود

آن را  حکومت پشتوانهقانون و به  حکمه ب یاسالمدولت  که یحقاست قرار داده 
به حق رفته؛  نیا یادا یبراوجدان  زشیانگاسالم به طرف  کنیل ؛کند یمبازخواست 

. در دوران ردیگگران صورت  توان یذاتو رغبت  لیمبا  زکاتپرداخت  که یطور
 یآور جمع انیدؤم یراظهابر اساس خود  زکات زین السالم هیعل یعلحضرت  حکومت

 چیهدر اموال من  که گفت یمو  زد یمسر باز  زکاتاز داشتن  کههم  کسو هر  شد یم
را به عنوان حجت در نظر  یوو سخن  کرد یم اعتماد یودولت به  ستین زکاتاز  یحق

روابط حسنه  جادیامنجر به  کار نیا که پرداخت ینم شیتفتبه تفحص و  گریدو  گرفت یم
 ذکر ییروااز نصوص  یبعض، شتریب ییآشنا یبراقسمت  نیا. در شد یم ملت دولت و نیب
 و بهتر شناخته شود. شتریباصل  نیا یاتیعمل یها جنبهتا  شوند یم

مال، به مال انسان  زکاتاز  ریغ یحق ایآ اکرم )ص( آمد و پرسید: امبریپ مردی نزد
 یا برهنه یا کندغذا  درخواست یا گرسنه، هرگاه آری :فرمود . حضرتردیگ یمتعلق 

؛ گفت احتمال دارد که وی دروغگو کند تیکفامسلمان او را  دیبا ،کنددرخواست لباس 
باشد و به دروغ تقاضای غذا و لباس کند حضرت فرمودند آیا از احتمال صادق بودنش 

 (12)(421: 31ج، 1411، یمجلس) ؟ترسد ینم
 یضرور یها حاجت دیابمسلمانان  کهشده است  ذکربه صراحت  ثیحد نیادر 

با  بلکهرا دروغگو نپندارند؛  گریهمدو  کننداعتماد  گریهمدو به  کنندرا رفع  گریهمد
مرتفع شود. البته الزم به  یو مشکلتا  کنند کمک یونفس به  بیطخاطر و با  نانیاطم
 زیچمصطلح واجب بر نه  زکات یمعنبه  ثیحد نیادر  زکاتمنظور از واژه  کهاست  ذکر

 نیانسبت به  گرید ثیحد. در شود یم صدقات و خمس و غیره یتمامشامل  بلکه ستین
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 مسأله نیاو لزوم و وجوب  تیاهم کهبرخورد شده است  یشتریب دیتاکو  تیجدبا  مسأله
 :کند یم را دو چندان

که  یکساست  اوردهین مانیا یعلفرمود: به خدا و محمد و  ـ السالم هیعلـ امام صادق 
او  اجیاحتبا او برخورد نکند؛ پس اگر توان دارد  ییخوشروبرادر مؤمنش با  زایندر هنگام 

مشکل او را حل کند؛ اگر  یگریدبا کمک  ستینو اگر قادر  دینمارا شخصاً برطرف 
ما و  نیبباشد و به درخواست او عمل نکند پس  تفاوت یب یمؤمنبرادر  یتقاضانسبت به 

 (13)(.13: 31ج ،1411، یمجلس) نخواهد بود یتیوالاو 
 دینبا مؤمن یها حاجتاز  کی چیه کهدارند  حیتصرمشابه  ثیاحادو  ثیحد نیا

 یها حاجت، منظور از حاجت که شود یماستفاده  گرید ثیاحادبماند؛ البته از  پاسخ یب
شونده نسبت به رفع  نه تنها فرد سوال گرید. از طرف استو مسلمان  مؤمنفرد  یضرور

 دیبا امکانو  ییتوانادر صورت عدم  بلکه استخود مسئول  هیناح از کننده سوالحاجت 
سائل را مرتفع سازد  مشکل گریدو اشخاص  گریدتا از طرق  بکندتالش خود را  حداکثر

. در مورد حد و اندازه رساند یمرا  گریهمدافراد نسبت به  یاجتماع تکافل تینها نیاو 
به چند  ریزما در  کهشده  ذکر عیتشهل در منابع ا یمتعدد ثیاحاد، ضهیفر نیا یاجرا
 :میکن یم اشاره ثیحد

کند که از امام پرسیدم از سهم زکات  السالم نقل می سعید بن غزوان از امام صادق علیه
السالم فرمود: آنقدر از سهم زکات به وی بده تا غنی  چقدر باید به یک نفر داد؟ امام علیه

 آمده است: یگرید ثیحدر د (13)(.132: 2ج ،1491 ،یعاملحر ) شود
السالم از سائلی  که از حضرت امام کاظم علیه کند یمعلی بن اسماعیل دغشی نقل 

تواند سائلی کند و  پرسیدم که در نزد وی قوت یک روز خود موجود بود که آیا وی می
آن را قبول کند  تواند یمآیا اگر قبل از اینکه سائلی کند کسی به وی کمک کند وی 

تا آنجا که قوت سال وی را  تواند یمودند اگر قوت یک ماه نزد وی باشد باز حضرت فرم
 (13).(132: 2ج، 1491، یعاملحر ) قبول کند زیرا زکات سالیانه است کند یممین أت

 یعنیتا حد اغنا هست  یاجتماع تکافلو  نیتأمحد  که شود یممشخص  نیبنابرا
 یزندگحاصل شود و به  یواز  تیمحرومرفع فقر و  که کرد کمکبه محروم  دیباقدر  آن

و  ریفقهمان مقدار درخواست شده از طرف فرد  اریمعو  مالکخود برگردد. پس  یعاد
 کتابدر  یحل. عالمه کرد کمک یوبه  دیبافرد  کردن یغنتا سر حد  بلکه ستینمحروم 
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 :دیگو یمبه فرد سائل  کمکو مقدار  تیفیکدر باب « اهکتاب الزی کالمختصر النافع ف»
 ،یآب)فاضل « الضابط من ال یملک موونه سنه له و لعیاله، و ال یمنع لو ملک الدار و الخادم»

 (.13: 1ج ،1413،یحلمحقق  ؛219: 1ج، 1413
در حد متوسط باشد  ایو  یعال یلیخدر حد  ییداراهست فرد از نظر ثروت و  ممکن

 نیاطبق  یفرد نیچن نیاد؛ اش را نداشته باش سال خود و خانواده کیخرج و موونه  یول
 هست. نیمؤمناز طرف  یمال کمکو  زکاتنظر مستحق 

 یها حاجت نیتأمبه  یهمگان کفالت کهگرفت  جهینت توان یمشد  ذکربنابر آنچه 
 یبراشدن  ازین یبدر حد اغنا و  کاالهانوع  نیا نیتأمحد  یولمحدود شده  یضرور

به عنوان مسئول  حکومت اسالمی )دولت( کهاست  ذکر. الزم به باشد یمسال  کیمخارج 
به امر  بیترغو مردم را  کند تیترب یدگاهید نیچنهست مردم را با  مکلف احکام یاجرا

عالوه بر  رهیغو  زکاتو  اتیمال یآور جمعو با اخذ و  کندجامعه  نیمحروممستمندان و 
 یها پول اگر یحت. کند کن شهیرو مستمند  ریفقجامعه را از وجود ، مردم میمستق کمک
دولت موظف ، نکندجامعه را  یازهاین نیتأم کفاف مذکور یها راهشده از  یآور جمع

بن جعفر در مقام  یموساهتمام ورزد. حضرت  ازمندانینبه امر فقرا و  گرید قهست از طر
ه وارث ندارد و مسئول کست ا یسکامام وارث : »دیفرما یمامام  فیتکالشرح حقوق و 

(. 143 :13ج، 1491،)حر عاملی «ز استیچ یه درمانده و بکاست  یسکو معاش  یزندگ
 ینییپاحد  بلکه ستین اعالی کمک کردنحد  بنابر آنچه که ذکر گردید؛ تأمین اجتماعی

سطح  کیافراد جامعه به  یتمامآن رساندن  یاعالو حد  استدولت به مردم  یها کمک
 فیتعر نینچنیارا  یاجتماع نیتأمدوم اصل  نیبنابرامتوسط و در شأن افراد هست.  یزندگان

 «.های طبیعی و خدادادی حق برخورداری تمامی افراد جامعه از اموال و ثروت»: میکن یم
 یبرارا  یمناسب یزندگدارد تا سطح  فهیوظو راساً  ماًیمستقاصل دولت  نیابه موجب 

و  ها ییداراجه به . با توکندفراهم  اند دهینرس یمادحد از رفاه  نیابه  عرفاً که یکسان
 کهدارد  فهیوظدولت نه تنها  ،ردیگ یمقرار  یاسالمدولت  اریاختدر  که یریکث یها ثروت

افراد  دیبا بلکه( برساند یعادالحاق به مردم  یعنیجامعه را به حد اغنا ) نیمساکفقرا و 
 ی«نااقتصاد» کتابصدر در  دیشهجامعه را ارتقاء بخشد.  نییپا یها دهکقرار گرفته در 

ن مورد ضمان اعاله است: یت و ضمان دولت در ایمسئول: »که کند یم نییتب نیچن نیاخود 
ی، فکم ی. و مفهوم زندگیفکاو بصورت م یه وسائل و لوازم زندگیته یعنیاعاله افراد 
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 یش عمومیه هر اندازه درجه رفاه و آساک ین معنیع و قابل انعطاف. بدیاست وس یمفهوم
 (239: 2، ج1921، )صدر «ابد.ییز گسترش میوق نشتر شود مضمون فیب

 آمده است: نیچن، مصر نوشته یوالبه  که زینالسالم  هیعل یعلدر نامه حضرت 
 یازمندانیان و نینوایب یعن، ین اجتماعییخدا را درباره طبقه پا، خدا را در نظر آور »...

 یطبقه هستند مردم قانع و مردمن یرا در ایران. زیگنیره بختان و زمیو ت، ندارند یاه چارهک
ه پروردگار به نفع آنان قرار کرا  یخدا حق ید برایرسد. تو بایگران میرشان به دیه خک

از  یرا و قسمت المال بیتاز  ید مقداری. باینکادا ، فاء آن ساختهیداده و تو را مامور است
ن گروه از یرا ایز ...یژه آنان سازیو یومت اسالم را در هر آبادکح یها نیغالت سرزم
را آن، سکازمندترند و در مورد اداء حق هر یگر به عدالت و انصاف نیس دکمردم از هر 

ه طاقت سوال و کچاره را یران سالخورده و بیمان را و پیت، یشگاه خدا بدانیعذر خود در پ
 (.19مه ، نا1934)سید رضی، « در معرض انظار قرار گرفتن ندارند، کامالً مورد توجه قرار بده

را  نیمسلمجامعه ، خود حکومت یگر یتصددر اواخر دوران  یعلحضرت  نیهمچن
 یزندگ یکرساند مگر با یشب را به صبح نم یسکوفه کدر » :کند یم فیتوص نیچن

خورند و خانه دارند و از آب گوارا ین مردم از نظر شغل نان گندم میترنییپا، راحت
وجود  دییتأو با  انیب نیاحضرت با  (21)(.923: 41ج، 1411، یمجلس) «نوشندی)فرات( م
همه  که کنند یمو اظهار  کنند یم انیبشده  کنترلامر  کیآن را ، در جامعه یطبقاتاختالف 

 هیعلامام صادق  گرید ثیحدبرخوردار شده بودند. در  یزمانآن  یعرف یزندگ کیاز 
 انیب نیچنجامعه  نییپا یها دهکافراد مستمند و  یبرا دیبارا  یزندگالسالم سطح متوسط 

 :کنند یم
به ایشان آنقدر بدهید تا بخورد و بیاشامد و جامه بپوشد و ازدواج کند و صدقه دهد و 

(21)(.21، 2جتا،  ، بییصفد؛ 33، 9ج، ق1412، یمجلس) حج بجا آورد
 

از  تر یینپا که یافراد کهگرفت  یجهنتشده  ذکربا توجه به مستندات  توان یم ینبنابرا
 یینپا، بودن یرفق مالکو  باشند یمو مساعدت  کمکمستحق ، اجتماع هستند یعمومسطح 

. فتوا و سخن یضرورو  یاساس یازهاین ینتأماجتماع هست نه  یعمومبودن از سطح 
جب یالعام  یالمجتمع ین تاخروا عن مستویان الذ» :کند یم ییدتأرا  ینا یزن یعهش یعلما
 (.111: 2ج، 1923، یمیحک« )لحقوا بهیان 

 مسلمان ریغخود، اعم از مسلمان و  تکفلافراد تحت  یبرا کهفرض است  یاسالمبر دولت 
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 هیاولو مواهب  ها فرصتاز  یبرخورداررا از نظر  یکسانی طیشرا( یحرب ریغ کافر یحت)
 المال تیبجزء  کهرا  ییها ثروتاموال و  یتمامفراهم سازد و  تیاولوحق  تیرعابا 

 یازهاین نیتأمتا عالوه بر  کند میتقس یتساومسلمانان به  نیب، دیآ یمحساب به  نیمسلم
برسانند و به اصطالح به  مکاناستاندارد و متوسط هر زمان و  یزندگانخود را به ، یضرور

 یهمگانو  مشترکحق ، یاجتماع نیتأمنوع  نیا ینظرعموم مردم ملحق شوند. اساس 
از  نیزمتمام  که دیآ یمبر  اتیرواو  اتیآهست. از  یعیطب یها ثروتافراد در انتفاع از 

 خاص. یگروههست و نه ها  انسان یتمامآن 
 (22).(11/)الرحمن دیآفر قیخال یبرارا  نیزم
 دیآفرشما  یبراوجود دارد،  نیزم( در ها نعمتاست که همه آنچه را )از  ییخدااو 

 (29).(23/)بقره
 (24).(21/)حج است مسخر شما کرد نیزمکه خداوند آنچه را در  یدیند ایآ

، یعیطب یها ثروتو  یعیطبحق دارند تا با استفاده از منابع ها  انسان یتمام نیبنابرا
 یاسالماصل توجه داشته و دولت  نیابه  زینداشته باشند. اسالم  یمرفهخوب و  یزندگان

 یبراا ر کارفرصت  کهست دولت ا فهیوظاست.  کردهحق  نیارا موظف و مسئول احقاق 
 کردن کاراز  ای اوردینفرصت الزم را به دست  که کسو هر  دینماهمه مردم فراهم 

مرفه را  یزندگ کیتا حد  یعیطب یها ثروتدر  مشارکتو  یمند بهره امکان، درماند
حقوق ضعفا و ممانعت  عییتضاز  یریجلوگاصل و  نیاتحقق  یبرا. دینما نیتضم شیبرا
 یها تیفعال یسر کیدست به  ستیبا یمدولت ، خاصتوسط قشر  هیسرما احتکاراز 

. شوند یم یمال نیتأم، یعیطب یها ثروتو  یعموم یدرآمدهااز محل  کهزند  یعموم
حقوق  عییتضخاص و  یا عدهتوسط  هیسرما احتکاراز  ها تیفعالگونه  نیا یاجرادولت با 

به طور  یعیطب یها تثروو  المال تیب کهتوجه داشت  دیبا. البته کند یم یریجلوگضعفا 
در آن را ندارد و از  یشخصدولت قرار گرفته شده و حق دخل و تصرف  اریاختدر  یامان
در  کردنرا با صرف  ها آناموال  دینباملت و مردم هست پس  ندهینماچون دولت  یطرف
 نیا متعال در سوره نساء خداوند که رایز، کند عیضابازده  کم ایبدون بازده  یها تیفعال

 افراد و ملت قرار داده است.  ییپابرجاقوام و  هیماوال را ام
 دینسپار هانیسفشما قرار داده، به دست  یزندگقوام  لهیوساموال خود را، که خداوند 

 (21).(1/)نساء
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 نمود: یبند جمع نیچنرا  یاجتماع نیتأمدولت در قبال  فیوظا توان یمشد،  ذکربنابر آنچه 
عموم  یها ثروتو ها  فرصت، امکانات، یعیطبر از منابع براب یبرخوردارحق  جادیاـ 

 افراد. یتمام یبرا

 نیادر  کنندگان مشارکتو  یاقتصاد یها تیفعالهمه  یبرا کسانی یها فرصت جادیاـ 
 .ها تیفعال

و  یفرد یها یآزاداز حقوق و  یاقتصاد یواحدهاافراد و  کسانی یبرخوردارـ 
 .تیامنو  یاجتماع

 یعادمردم  دیمف شرکت امکان جادیا یبراباال  یبازدهبا  یاقتصاد یواحدها سیتأسـ 
 .یاقتصاد یها تیفعالدر 

 .دیمفو  یضرور یکاالهاآحاد جامعه از  یبرخوردارگسترش ـ 

هر نسل  که ینحوبه ، یعیطب یها ثروتاز  یبرداردر بهره  ینسل نیبعدالت  تیرعاـ 
به ارث  یبعدداشته به نسل  یعیطب یاه ثروتبه منابع و  که یدسترس حداقل به اندازه

 .بگذارد
 یاقتصاد تیفعالدر  که یکسان یبرا یقیحقبه اندازه ارزش افزوده  دیتولاز  یبر سهمـ 

 .گرانیدو عدم احتساب آن به حساب  اند کرده مشارکت
 .یدولتو  یعموماز اموال و منابع  نهیبهاستفاده ـ 

 یاجتماعتوازن  ـ2ـ2
 یها تفاوتاسالم  که شود یمموجود مشخص  اتیرواو  اتیآمجموعه  یبررساز 

؛ پس بر کند یمرا طرد  یاله یها نعمتاز  یبردار بهرهدر مصرف و  ریچشمگو  میعظ
و  ییداراباشد؛ هر چند در  کینزد گریکدیمصرفشان به  اندازه کههمگان الزم است 

و  استعدادهاتفاوت در  یمبنابر  ها انساننه چندان داشته باشند. اصل خلقت  یتفاوتثروت 
در  میکروابسته به هم به وجود آورند. قرآن  یانساناجتماع  کیبوده تا بتوانند  ها ییتوانا

 :کند یمموضوع را مطرح  نیابه صراحت  92 هیآ، سوره زخرف
کنند؟! ما معیشت آنها را در حیات دنیا در  یا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم میآ»

 یم تا گروهیگر برتر قرار دادید یاز مردم را از بعض یمرتبه بعض ومیانشان تقسیم کردیم 
 ..«(.و با هم تعاون نمایند) رندیش گیگر را در خدمت خوید یشان گروهیاز ا

 (22).(92)زخرف/
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است  یامر گرید یبرخاز آنان نسبت به  یبرخ یبرتراختالف مردمان در استعدادها و 
گوناگون و مشاغل  یکارها کهاست  کرده جهت آن را مقدر نیبدخداوند متعال  که

گونه جامعه  نیبدتا  ردیبپذمتنوع به دست مردمان مختلف صورت  عیصنامتفاوت و 
 نیا. پس با توجه به وجود کند دایپاستمرار  یانسانجامعه  یزندگو  ابدیتحقق  یاسالم

و بدون  کسانیاد افر یدرآمدهاو  ها ییتوانا کهانتظار داشت  توان ینم ها درجهو  ها اختالف
 ریزاصل را  نیا زین. اسالم افتیتفوق خواهند  گرید یبعضبر  یبعض تفاوت باشد؛ مسلماً

را  کسبو  دیتولحد ، درآمد کسب یبراتالش  حداکثربه  کردن قیتشوو با  گذارد ینمپا 
و درآمد  کند کار دیبا تواند یمتا  یکسهر  که کند یم انیبو  کند یم یمعرف تیها نیب

آن  تواند ینم گرید، وجود ندارد یآزادآن  گرید، در مقام مصرف و استفاده یول کند کسب
 .کندمصرف  خواهد یمدلش  کهگونه 

مصرف قرار داده تا افراد جامعه از نظر  یبرا یحدودحد و افراد  اساسشانبر اسالم 
 جهینت انتو یم نیبنابرا. رندیگقرار  کسانی باًیتقرسطح  کیدر  یبرخوردارو  یزندگسطح 

 یبرخورداردر سطح مصرف و  یتساوتوازن و ، یاجتماعمنظور از توازن  کهگرفت 
 کوششدر طلب مال  یانسان که افتدیبو مال و ثروت. اگر چنان اتفاق  ییدارانه ، است
 نیاخود را از  کهالزم است  یوبر ، دیآفراوان از آن مال گرد  یمقدار یوو در نزد  کند

 یاجتماعو  یفردالزم  یها یگذار نهیهز( به مدد یتکاثر، کالن تیمالک) نیسنگ یگرفتار
د و ینکدر راه خدا انفاق » کهآمده است  میکر. چنانچه در قرآن کند)انفاق( خالص 

 (23).(131)بقره/« دیاندازیت نکشتن را به دست خود به هالیخو
از مال به اندازه الزم »: ندیفرما یم نیچنرابطه  نیادر  زین السالم هیعل یعل نیرالمؤمنیام

، 1934سید رضی، « )ش بفرستیش از پیخو یازمندیروز ن یرا برا ینگاه دار و فزون
شود  یس افرون نمکچ یمال ه» :ندیفرما یم امام صادق )ع(، یگرید ثیحددر  (23) (.21نامه

ن حجت را از ید ایتوانیشود. پس اگر میاخذه( خدا بر او گرانتر مؤه حجت )مکنیمگر ا
 یازهایاهلل چگونه؟ فرمود: با برآوردن ن فرزند رسول ید. گفتند: اینکن ید چنیود دور سازخ

 (23)(.412: 12ج، 1413 ینور؛ 912: 1ج، 1414، یطوس) «برادرانتان با اموال خود...
است.  مالک ازهاین بلکه؛ ستین مالکاستعدادها و مواهب ، در خرج و مصرف نیبنابرا

 .سازد یم کینزد گریکدیرا به  یزندگ یها سطح کهارد چنان هست مو اکثردر  ها یازمندین
 (.212: 2ج، 1931، )آرام
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اجتماعیعدالتتحققیابزارهاـ3
 (.31بالعدل و االحسان... )نحل/ امریان اهلل 
سبب  کند دایپو تجسم  ابدیمردم رواج  انیمعدل و احسان چون در  کهاست  آشکار

به  کینزدمردم متعادل و  یها توده یزندگسطح ، آندر  که شود یم یا جامعه شیدایپ
و احسان سبب  خواند یمفرا  یاقتصادهمگان را به توازن ، عدل کهاست. چرا  گریکدی

همه  یبرا یمتوازن یزندگتا سطح  شود یمهر دو باعث  نیاو  شود یم یشتیمع یهماهنگ
 .(241، 1931، )آرام دیآمردم فراهم 

 ـ عدل1ـ3
و  شوند یم یغنجامعه  یتماممردم اجرا شود  نیبگر عدالت در ا کهست ا ثیحددر 

، 1413، ینیکل« )الناس لَاستغنوا یلو عُدِلَ ف»را خواهند داشت:  یمتوسطراحت و  یزندگ
 (. 142: 1ج

امر  نیا، یاسالماست و بر طبق اقتصاد  یاسالمآرمان  کیفقر  یمنهاجامعه ، نیبنابرا
و  یاسالمنبودن فقر و محو آن از جامعه ، ر قاموس اسالمعدل د یمعن. باشد یم ریپذ امکان
 یخداو  دهد یمبه برپا داشتن آن فرمان  یآسمان کتاب که یا جامعهاست. پس  یانسان

 همان جامعه قائم بالقسط، اند دهیبرگزمسلمانان  یبرا)ص( آن را  اکرم امبریپمتعال و 
به وجود  یبراو تالش  کوشش، از فقر است و بر هر مسلمان یخالو جامعه  (21)حدید/

امام از ، کردطلب  یپولالسالم  هیعلاز امام صادق  یریفق یروزآوردن آن واجب است. 
چه اندازه پول در نزد توست؟ گفت: چهارصد درهم. به غالم فرمود: همه  دیپرسغالمش 

اه به ر یسپاسگزارگرفت و پس از  شیپو گدا راه خود در  کرد نیچنرا به او بده. غالم 
 یزیچمن:  یآقا یابرگشت وگفت:  ریفقافتاد. سپس امام به غالم گفت: او را باز گردان . 

ن صدقه یو تریکن»؟ امام فرمود: یکنچه  یخواه یم دنیبخشپس از  یدیبخشو  کردمطلب 
ده  کهانگشتر را  نیا. مینکرد ازین یبو ما تو را  (91)«اوردیب یازینیه در همان دم بکآن ست 
 اضیع) بها بفروش نیهمآن را با  یشد ازمندینو هر وقت  ریبگام  آن داده یبرام هزار دره

وجود  نیبنابرا(. 113: 2ج، 1931، ؛ آرام21: 43ج ،1411،یمجلس؛ 119، 144، یموسبن 
به  بخش نیاعدالت در جامعه است. در  کامل یاجراعدم  یبرا یشاخصفقر در جامعه 

 .شود یم یمختصرار عدل در جامعه قرار داده اشاره استقر یبرااسالم  که یمال یابزارها
 یمتوف کساناز  یا عده نیب دیباافراد  ماترکقانون  نیابه موجب  ( قانون ارث:1ـ1ج ـ
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 شود یممحسوب  یجمعتوازن  استیسدر جهت  یگرید نیتضمخود  نیا که، شود میتقس
، هر نسل انیپاجام در شده و سران کوچک جیتدربه  ها ثروت، ریتدب نیا لهیوسبه  کهچرا 

از اقرباء قسمت شده و چه بسا  یاریبستعداد  انیمهنگفت و بزرگ غالباً  یها ثروت
. با ندینما یم تملکرا  ها آن کهباشند  یافراد، هیاول نیمالک ای مالکبرابر تعداد  نیچند
حداقل در بعد  که شود یم حاکمدر جامعه  یعیتوزنظام باز ، قانون نیا قیدق یاجرا

 .ردینگقرار  یخاصافراد  اریاختاموال در  یتمامانباشته نشود و  ها ثروتانواده خ
انباشته شدن اموال و  تکاثراز  یریجلوگ یبرااسالم  ثابت: یها اتیمال( قانون 3ـ1ج ـ

از  کههرچه  که دهد ینمبه فرد اجازه  که کردهوضع  یثابت یها اتیمالجا  کیثروت در 
نظام  نیابا استقرار  بلکهست آورده است مختص خودش باشد؛ به د یخداداد یها ییتوانا

است  ذکر انیشا. کند یمشده جدا  هیتعب اءیاغندر اموال  کهرا  ازمندانینحق فقرا و  یاتیمال
انواع  نیبدر  یریگ اتیمالنوع  نیبهتربا نرخ ثابت  اتیمال یعنی، یاتیمالنوع نظام  نیا که

منظور از  (.191: 1939، بیاد) باشد یمو ...  یتنازل و یتصاعداعم از  ها اتیمالمختلف 
توسط دولت از مردم اخذ  زکاتبه اسم خمس و  کهاست  یاتیمالدو نوع  شتریبعنوان  نیا
 کردنبرطرف  یبراتنها ، است یحتم فهیوظ ها آن یادا کهدو نوع درآمد  نیا. شود یم

مبارزه با فقر و باال بردن  یبرا دیبامزبور  یدرآمدها بلکه باشد ینم یاساس یها حاجت
 دنیبخشو باالخره تحقق ، افراد متوسط و مرفه یزندگتا حدود  ریفقمردمان  یزندگسطح 

در سطح  یناهماهنگ یمعندر نصوص آمده به  که یفقربه مصرف برسد و  یجمعبه توازن 
 .یاساس اجاتیاحتاست نه عدم قدرت بر رفع  یهمگان یزندگ

 کهانفال  حاصل از یدرآمدهاثابت و  یدرآمدهاعالوه بر  :یدولت اراتیاخت( 2ـ1ـ ج
بر تحقق عدالت  یمبنمخارج دولت  کفافاموال  نیااگر ، ردیگ یمدولت قرار  اریاختدر 

داده تا با وضع  حکومتبه دولت و  یاراتیاختاسالم ، نکردرا  یاجتماعو توازن  یاجتماع
تفع سازد و حقوق مستمندان و فقرا را بودجه را مر یکسر نیا، دیجد یها اتیمالو  نیقوان

در زمان  ها اسببر  اتیمالبر گرفتن  یمبن یموثق ثیاحادما  زینمورد  نیا. در کند فاءیا
 یشرعجنبه  یاراتیاخت نیچن دهد یمنشان  که میدارالسالم  هیعل یعلخالفت حضرت 

د و دستورات متعد شانیا، السالم هیعل یعلدر عصر خالفت حضرت  نیهمچندارد. 
عدالت بوده  نیتأم ها آنفلسفه  کهاشتر داد  مالکبه  ها متیق دیتحددر خصوص  یمؤکد
 است.
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در  یار منافع و تعدکار و احتیفاحش و بخل بس ین طبقه تنگیشتر ایبدان در ب»
ب یو عی، و اضرار به منافع عموم یها سبب تعدنیه ا، کخوردیمعامالت به چشم م

رم که رسول اکبه عمل آور  یریار جلوگکن احتین از ایراشود. بناب یم یومتکدستگاه ح
ن یبر مواز یروشن و مبن، د سادهیرد. داد و ستد باکز از آن ممانعت یه و آله نیاهلل عل یصل

، دار و فروشندهیخر، نیاز طرف یکچ یه به هکن شود ییتع یها طورمتیعدالت بوده و ق
 (92، نامه1934)سید رضی،  «اجحاف نشود.

و  یکلاجحاف شده ممانعت  متیقبه  کاالاز فروش  کهمسلم است  یفقه از نظر
از  یریجلوگو  ها متیق دیتحدفرمان امام درباره  نیبنابرا، است امدهینبه عمل  یعموم

امر  یولبه عنوان دستور  بلکه یفقهقاعده  کینه به عنوان ، کاالعمل ظالمانه فروشندگان 
 بوده است.

 ـ احسان2ـ3
وضع  یاجتماعتحقق عدالت  یبرا که یواجب یها ضهیفرو  نیقوانبر اسالم عالوه 

آن بتواند به جامعه  قیطراز  که کردهوضع  یتبرعو  یاخالقدستورات  یسر کی، کرده
 کیامت اسالم را به مثابه  کلبدهد و  زینانسجام ، یاجتماععالوه بر توازن  یاسالم

را از احسان و  یوم بر خود دارد و را مقد گریدفرد ، یفرددهد تا هر  تیتربخانواده 
با  کهجامعه انصار را  زینآن باشد. قرآن  ازمندینخود  کههر چند ، سازد مند بهرهفضل خود 

 ادی یکینبه  کردندخود  ینیددر حق برادران  یاحسانو  ثاریاچنان  نیمهاجروضع  دنید
 :کند یم

 (91).(12/)حشر باشند ازمندین اریبسهر چند خودشان  دارند یمرا بر خود مقدم  ها آنو 
 مؤمنبر  مؤمنمرا از حق  دمیپرس السالم هیعل: از امام صادق دیگو یمابان بن تغلب 

. سپس به یساز شیخو کیشراو را ، از مال خود یمیندر  نکهیاابان:  یافرمود: ، خبر ده
 که یندا ینم ایآابان:  یابر من سخت آمده است سپس فرمود:  که افتیدرو  کردمن نگاه 

است؟  کرده ادی( کنند یم ثاریا) نندیگز یمرا بر خود بر  گرانید که یکسانبزرگ از  یخدا
هنوز  یا دادهقرار  کیشراو را در مال خود  کهشوم. فرمود: تا آن هنگام  تیفداگفتم چرا 

 گرید مهیناز  که یکن یم ثاریانسبت به او  یهنگام یا شدهبا او برابر  بلکه، یا نکرده ثاریا
باالتر از عدل  یفرد(. احسان در مقام 132: 2ج، 1413، ینیکل) یببخشبه او  یزیچخود 

 نیبنابرا؛ ستیندر عدل  کههمراه احسان هست  یادتیزفضل و  کی شهیهم رایزهست 
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 زیناز احسان و جود  دینبا بلکه، شود یزیر یپبر اساس عدل  دیبانه تنها  یاسالمجامعه 
به هم مرتبط  حیتسب یها دانهجامعه را مثل  یاعضا کهست ن اقدرت احسا نیاغافل ماند. 

 «نکردن با برادران معاشرت کبا احسان : »ندیفرما یم السالم هیعل یعلامام  .کند یمو وابسته 
 (92)(.413: 1411، یآمد یمیتم)

یریگجهینت
 ها انسان یمعنوو  یماد یزندگبه تمام ابعاد  کامل به صورت کهاست  ینیداسالم تنها 

را  کارآمدو  قیدق یراهکارها، التیتماو  ازهاین یتماماحقاق حق  یبراو  کردهتوجه 
است  یاجتماع ـ یاقتصادعدالت  یاجرا، نید نیا کالناز اهداف  یکیاست.  کردهارائه 

، و اهداف ازهاین ریساو بالطبع مثل  باشد یم ها انسانبر فطرت و خلقت  یمبتن که
 نیمعصوم کالمدر  یاقتصاداست. عدالت  کردهارائه  زینخاص خود را  یراهکارها

در  یاقتصاداز عدالت  که یمفهومو  یمعندارد و  یارزشمندو  ژهیو گاهیجا السالم همیعل
از آن  یامروزنوع بشر  کهاست  یتصورفراتر از آن مفهوم و  یلیخ، هست نیمعصوم کالم
در مقام  کهاست  یا جامعه، یاقتصاداسالم از نظر عدالت  یآرمان. جامعه کند یم درک

 کیهمه مردم در ، ندارد و در درجه باالتر یگاهیجادر آن  فالکتفقر و ، نازل تر آن
 یکاستاحساس فقر و ، یمادبودن  نیتأم نیعدر  یکس چیهسطح رفاه متوسط باشند و 

به  یاسالمدر جامعه  زکات حکماگر تنها  نیمعصوم. به فرموده نکند یگریدنسبت به 
 یادیز قاتیتحق. امروزه شد ینم افتیجامعه  نیادر  یریفق چیه، شد یم اجرا یدرست

 اکتفا زینمقدار  نیااسالم به  نیمب نید یحت. اند نمودهرا اثبات  یاسالم یمال نیتأم یبسندگ
 کاملامر در نظر گرفته و تحقق  نیاتحقق  یبرا که ییاالجرا الزم نیقوانو عالوه بر  نکرده

و  ها هیتوص یسر کی بلکه، کند یم آن ضمانت حیصحو  قیدق یجرااهدف را با  نیا
تر  مستحکمافراد آن جامعه را  نیبو رابطه  یاسالمجامعه  که کند یم ارائه یاخالق یپندها

در مقابل  یاجتماع یها هیسرمااصول با عنوان  نیاامروزه از  که کند یم و برادرانه تر
از  شتریبآن به مراتب  ریتاثو  شود یم ادی یانسان یها هیسرماو  یکیزیف یها هیسرما
 .باشد یم کشور کیدر اقتصاد  یانسانو  یکیزیف یها هیسرما
 



 
 
 

 اسالم دگاهیداز  یاجتماععدالت  یاجرا یاقتصاد یها مؤلفه
 

 

21 

هاادداشتی
 . ...سواء یعل طیالتقسفالعدل هو  المساوات... یمعن یقتضیالعدالة و المعادلة لفظ  ـ1

 .االمور مواضعها ضعیالعدل  ـ2

 .حقّ حقّه یذ کلموضعه و اعطاء  یف ء یش کلوضع  ـ3

 .العدل یضع االمور مواضعها ـ4

 .فی موضعه و اعطاء کل ذی حقّ حقّه ء یشوضع کل  ـ5

 التناصف. یف قهایأضالتواصف و  یف اءیاالشالعدل اوسع  ـ6

 . الناس بالقسط... قومیل زانیالمو  الکتابو انزلنا معهم  ناتیبالبلقد ارسلنا رسلنا  ـ7

 لالنام. ها وضعواالرض  ـ8

 االرض. یفما  لکماهلل سخر  ترانم ال ـ9

 .یسعلالنسان اال ما  سیل وان ـ11

 .نیمفسداالرض  یفو ال تعثوا  ائهمیاشو ال تبخسوا الناس  ـ11

 ... .کمیاخو نیبانما المؤمنون اخوه فاصلحوا  ـ12

 .... نهمیبرحماء  الکفار یعلمعه اشداء  نیوالذمحمد رسول اهلل  ـ13

 .نیالد نیشنه فا نیالدَّو  اکمیا ـ14

 913 ٔمادهاست و در اصطالح طبق  کنندهنگهدارنده و مواظبت  یمعنعاقله در لغت به  ـ15
بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب »عبارت است از  یاسالمقانون مجازات 

توانند ارث ببرند به صورت مساوی  کسانی که حین الفوت می  طبقات ارث به طوری که همة
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 .سنه یالمن سنه  یهالنها انما  الزکاهلسنته من  هیکفیقوت شهر، ما 
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