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 معیارهای عدالت اقتصادی
 

 1یئسیدمحمد کاظم رجا

 

 14/10/1398 تاریخ پذیرش:                       26/06/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
سازد. معیار سنجش معیار، مالک و مناط کلی است که راه را برای سنجش مفهوم از طریق شاخص آسان می

ممکن است از روش روابط عِلِّی ـ پیشینی ـ و یا از روش اِنِّی ـ معلولی ـ به دست آید. در این مقالـه بـا روش 
صورت مستقل مورد مالحظـه ادی بهچهار مفهوم عدالت اقتصتحلیلی توصیفی از طریق تبیین مفهومی، ابتدا 

قرار گرفته و تالش شده برای هر مفهوم در قلمرو خاص خـود از روش پیشـینی معیـاری ارائـه شـود. برپایـه 
اند. بـر مبنـای های اولیه و خدمات دولت معرفـی شـدهدر ثروت ویژهبهها معنای تساوی؛ معیار برابری فرصت

وم استحقاق در قلمرو توزیع سهم عوامل تولید؛ معیـار اسـتحقاق مفهوم حدوسط، معیار اعتدال؛ براساس مفه
سهمی؛ در قلمرو توزیع مجدد بر پایه حق نیاز؛ معیـار اسـتحقاق حـدکفافی و در قلمـرو نفقـه عیـال، معیـار 
استحقاق عرفی و سرانجام در عدم تفاوت فاحش طبقات درآمدی معیار توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت 

اند. بر پایه روایات ائمه معصومین )س( پنج معیار: وسعت در زندگی؛ عـتت معیار عدالت معرفی شده عنوانبه
پیدا کردن حق؛ اقامه سبک زندگی دینی در میان مردم، برقراری صـلح و آرامـش، امیـد در میـان منمنـان و 

 اند. معیارهای پسینی عدالت استخراج شده عنوانبهنومیدی در میان دشمنان، 
 

 ل، استحقاق، توازن، معیار عدالتعدالت، تساوی، اعتدا مات کلیدي:کل

 JEL :D31بندي طبقه
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 مقدمه

معیار در لغت به اندازه، پیمانه، ترازو، سنگ محک و وسیله سنجش اشیا معنا شده است. همچنـین 

دهخدا، معین فرهنـگ شود. )ر. ک. دهخدا، فرهنگ به نمونه یا مدل پذیرفته شده، معیار اطالق می

 معین، ذیل واژه(

ابتار سنجش و سنگ محک، غنـای کـافی بـرای تعریـی معیـار را دارد. بنـابراین،  عنوانبهترازو 

مفهوم معیار انتخاب کرد. منظور ما از معیـار همـین مفهـوم  عنوانبهتوان همین معنای لغوی را می

پایه و اساس سنجش و مقایسه، مورد توافـق عمـوم قـرار گرفتـه اسـت. گـاهی از  عنوانبهاست که 

د تغییـر یـک متغیـر را نشـان کنند: شاخص معیاری اسـت کـه رونـشاخص نیت به معیار تعریی می

تنها مشکلی که در این زمینـه مطـر   .(541ص  ،چهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی)منو دهدمی

رسد رابطـه معیـار و شـاخص رابطـه راهبـرد و اخص است. به نظر میباشد خلط میان معیار و شمی

راهکار در کلی و جتئی بودن نسبی اینهاست. معیار نسبت به شاخص، سنگ محک کلـی اسـت کـه 

دیگر، معیار؛ مالک و مناط کلی است کـه راه را بـرای  عبارتبهواسطه میان مفهوم و شاخص است. 

 زد.   ساسنجش مفهوم از طریق شاخص آسان می

توان گفت شاخص به معنای ابتاری برای سنجش کمی معیار است. برای مثال توازن معیاری می

هـای برای سنجش عدالت در جامعه به مثابه کل است که با شاخص ضریب جینی یا نسبت خانواده

 های سالمت، قـدرتگیرد. یا منلفهها مورد سنجش کمی قرار میدارای درآمد مکفی به کل خانواده

های امیـد بـه زنـدگی، درآمـد خرید و سطح آموزش معیارهای توسعه انسانی هستند که با شاخص

 شوند.گیری میسرانه واقعی و درصد باسوادی اندازه

توان از علت به معلول رسید و وجود علـت را سـبب وجـود معلـول در روابط عِلِّی و معلولی، می

توانـد ی از معلول به علت رسید. برای مثال پتشک میتوان از طریق رابطه اِنِّدانست. همچنان که می

با پرسش از مصرف مواد غذایی وعده غذایی پیشین، بیماری مـری  را کشـی کنـد. همچنـان کـه 

تواند با سنجش تب یا نب  بیمار نسبت به  بیماری او به اطالعات دسترسی پیدا کند. در صورت می

 لول پی به علت برده است.اول از علت به معلول و در صورت دوم از مع

برای دستیابی به مالک و مناط عدالت یک راه حرکت از طریق علل پیدایش عدالت در جامعه و 

ارائه معیاهای پیشینی عدالت است. در مقابل، شیوه دیگـر، ارائـه معیاهـای پسـینی بـرای سـنجش 

روش تحلیلـی توصـیفی از  عدالت از طریق نتایج و پیامدهای اجرای آن است. در این مقاله ابتدا  بـا

طریق تبیین مفهومی، معیاهای پیشینی برای سنجش عدالت ارائـه و سـ ب بـه تبیـین معیارهـای 

 پسینی پرداخته شده است.
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 موضوع يیشینهپ

تاکنون، اندیشمندان در جوامع مختلی، دربارۀ چگـونگی توزیـع ثـروت و درآمـد  دور هایاز گذشته

هایی که در طول تمدن بشـر از افالطـون و نوشتهافتون بر کتب آسمانی، اولین دست اند.بحث کرده

هایی به یادگـار مانـده نوشته ها وارسطو دربارۀ نحوۀ توزیع درآمد و ثروت برجای مانده است، نظریه

توان برداشت کرد از مباحث افالطون می(. 615، ص 1)ر. ک. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج  است

ان که داند همچنجایی میون طبقه خود و عدم جابهکه وی معیار عدالت را پابرجایی هر طبقه در در

دانـد. در قـرون هـا را معیـار عـدالت میشود که وی رعایت اسـتحقاقاز مباحث ارسطو استنباط می

 2از رنســـانب، ژان ژاک روســـوم.( و بعـــد1274ــــ1225) 1وســـطی، ســـن تومـــاس اکوینـــاس

توزیـع  یگرایانـه، دربـارهبا نگاهی فرد 5تبع وی، جرمی بنتامو به 4، دیوید هیوم 3م.(1778ـ1712)

 بر این نظریات شکل گرفت.داری مبتنیپردازی کردند و مکاتب سرمایهدرآمد و ثروت نظریه

توان معیارهای زیـر را جسـتجو کـرد: های مختلی عدالت پژوهی میدر دوران معاصر، در نظریه

، در نظریه کانت، «نظم خودجوش»، در نظریه جان الک، معیار «چارچوب قانون طبیعیحرکت در »

ــایمعیار ــازار»، «آزادی» ه ــاف»، «ب ــداقلی»و « انص ــت ح ــه«دول ــک، در نظری ــک های  6های فردری

حداکثرسازی »معیار  و 11و آمارتیاسن 10نوزیک،  9م.(2003ـ1921) 8، جان رالت 7م.(1992ـ1899)

از جملـه معیارهـای عـدالت تـوزیعی اسـت کـه در  گرایـانبیتولمطدر دیـدگاه « اه و لذت جامعهفر

 های مختلی ـ گرچه در اکثر موارد، بدون نام معیار ـ قابل مشاهده هستند.نظریه

سـوی گفتـه، ازمقابل نظریات فردگرایانـ  پیشدر نظریات سوسیالیستی توزیع درآمد و ثروت که در

کب از هـر»و « نفـی مالکیـت خصوصـی»م.(، ارائه شده؛ معیارهای: 1883ـ1818) 12کارل مارکب

 13در نظر گرفته شده است.« اندازۀ نیازشکب بهاندازۀ توانش و به هربه

                                                                                                                   
1. Saint thomas Aquinas 
2. Jhon jak Rosow 

 .143ـ142، ص5الدین اعلم، ججاللامیر یریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمهفردی .3

4. David Hume 

   Jeremy Bentham.5                                           .28، ص8همان، ترجم  بهاءالدین خرمشاهی، جر.ک: 

6. Friedrich August Hayek 

 .45، ص11-10فرهنگ، ش ی، نامه«دیدگاه هایکسراب عدالت اجتماعی از»نژاد، ر.ک: موسی غنی. 7

8. John Bordley Rawls 
9. John Rawls, A Theory of Justice, p251 ,302-303. 

10. Robert Nozick, Anarchy,State and Utopia. 

11. Amartia Sen 

12. Karl Marx 

 .45های اقتصادی، صر.ک: حسین نمازی، نظام .13
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طبیعی نه تنها خالی از بحث معیارهای عدالت نبوده؛ بلکـه بـه  طوربهمباحث نظریه پردازان عدالت 

« معیار عدالت»اند. گرچه شاید نتوان عنوانی به نام یح کردهمعیارهای کلی برای سنجش عدالت تصر

 ها پیدا کرد. در این نظریه

ق.( در 672نصیرالدین طوسـی  )ق.( خواجه339میان اندیشمندان مسلمان، افتون بر فارابی )از 

رویکـرد تعیـین  ، بـامَعالِم القُرب ِ فی احکامِ الحِسب ق.( در کتاب 729اخوه )کتاب اخالق ناصری، ابن

خلدون های اقتصادی و تعیین بهای کاال، ابنوظایی حکومت در رسیدگی به حقوق مردم در فعالیت

ــید808) ــر، س ــه 1م.(1966قطب )ق.( در دوران معاص ــام 2ش.(1360طباطبایی )، عالم خمینی ، ام

دربارۀ توزیع درآمـد، سـخن گفتـه و بحـث  4ش.(1358مطهری )صدر و شهید، شهید 3ش.(1368)

الی انـد، ولـی در البـهرود پیـدا نکردهاند؛ گرچه به صورت مستقل به بحث معیارهای عـدالت وکرده

 توان از نقطه نظر آنها معیار عدالت را کشی کرد. مباحث آنان می

روش ویژۀ کشفی  ق.( در کتاب ارزشمند اقتصادنا، با استفاده از1400باقر صدر )محمدسیدشهید

 5معیـاری بـرای عـدالت اقتصـادی از آن بحـث کـرده اسـت. عنوانبهخود، نظریه توازن را مطر  و 

جمله آنها پژوهش ارزشـمند دکتـر صدر، تحقیقاتی متعدد انجام گرفته که ازهای شهیداساس ایدهبر

 رخور ذکر است. این اثرعنوان عدالت و کارایی در تطبیق تا نظام اقتصادی اسالم، دحسین عیوضلو با

عنوان یکـی بـه« کارایی»صدر مبتنی است و در آن، معیار شهید یهلحاظ مبانی اسالمی، بر اندیشبه

، از معیارهـای عـدالت «الهـی یعنوان ودیعـهرورت رعایت حق مال بهض»از شرایط قوام اقتصادی و 

سـت. همچنـین وی فصـل دوم توجه قـرار گرفتـه ااقتصادی معرفی شده و در سرتاسر تحقیق مورد

را به مفهوم و معیارهای عدالت اقتصادی اختصاص داده است. « های عدالت اقتصادیشاخص»کتاب 

بری براسـاس مشـارکت سهم»؛ «های طبیعیحق برخورداری برابر از نعمت»در این فصل سه معیار 

 را مورد بحث قرار داده است. « کارآیی»و « در تولید

های عدالت درآمدی بر مفهوم و شاخص»کاظم رجایی در فصل دوم کتاب همچنین سیدمحمد 

، در ضمن بحث مفهوم به معیارهای عدالت اقتصادی پرداخته اسـت. کتـاب متبـور منبـع «اقتصادی

 دهد.   اصلی بخش اول مقاله حاضر را تشکیل می

                                                                                                                   
 .62-32قطب، العدال  االجتماعی  فی االسالم، صسید .1

 .477، ص12فی تفسیر القرآن، جحسین طباطبایی، المیتان محمد. سید2

 .318خمینی، صحسین جمشیدی، اندیش  سیاسی امام. محمد3

 .157. شهید مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی، ص4

 .523-497، اقتصادنا، صصدر باقرمحمدشهید سید .5
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قرار داده سعی بر این  امتیاز این مقاله در این است که فقط معیارهای عدالت اقتصادی را مورد بحث

جا آنها را تتبع و عرضه کند. در ایـن پـژوهش، بحـث مفهـومی عـدالت بـه داشته که به صورت یک

ای روایات که بـه اختصار ارائه و س ب معیارها به روش تحلیلی توصیفی از بحث مفهومی و مجموعه

 اند. ستخراج شدهپیامدهای اجرای عدالت در جامعه پرداخته در دو فضای پیشینی و پسینی ا

 الف( معیارهاي پیشیني بر حسب مفهوم عدالت

و مناط عـدالت یـک روش حرکـت از طریـق  ین بیان شد برای دستیابی به مالککه پیش از اچنان

های پیشینی عدالت است. در ایـن روش پـب از تبیـین رعلل پیدایش عدالت در جامعه و ارائه معیا

تساوی، حدوسط و میانه روی، دادن حق هر صاحب حق به  تعریی عدالت بر اساس قلمروهای آن به

ها، اعتدال و سه نـو  معیـار اسـتحقاقی؛ سـهمی، عرفـی و آن، و استحقاق، معیارهای برابری فرصت

 حدکفافی، ارائه شده است. 

 عدالت اقتصادي مفهوم

حسب کاربرد آن در متون اسـالمی، چهـار معنـای تسـاوی، بندی مفهوم عدالت اقتصادی بردر جمع

تـوان اسـتخراج ، و اعتـدال را می«وضع الشیء فی موضعه»دادن حق هر صاحب حق به او، توازن و 

 کرد. 

 معنای عدل، معانی تسـاوی، یاز بیان تفصیلی مباحث راغب درباره طباطبایی پبمرحوم عالمه

را در هم آمیخته، نسبت بـه « وضع الشیء فی موضعه»و « اعطاء کل ذی حق حقه»اعتدال و توازن، 

تفاوت میان آنها اغماض کرده، بلکه به یک معنی گرفتـه، تفـاوت را مالحظـات کـاربردی دانسـته و 

 نوشته است: 

ای که بـه هـر امـری، آنچـه سـتاوار آن گونهمساوات و موازنه بین امور به یحقیقت عدل، اقامه

نتیجه، عدل یعنی هر امری در موضع و جایگاهی کـه اسـتحقاق دارد، قـرار است، اختصاص یابد؛ در

گیرد؛ بنابراین، عدل در اعتقاد، یعنی به آنچه حق است، ایمان آورده شود. عـدالت در رفتـار فـردی، 

سعادت، است انجام گیرد و رفتاری که موجب شقاوت شود، برای اطاعـت هـوای  یعنی آنچه موجب

نظر عقل، شر  یا نفب انجام نگیرد. عدالت در رفتار با مردم، این است که هر چیت در جایگاهی که از

، 12المیتان فی تفسـیر القـرآن، جحسین طباطبایی، محمد)سید عرف، مستحق آن است، قرار گیرد

 .(332ص

تفسیرهای راغب را بـه حـد وسـط، و پرهیـت از افـراط و  یترتیب، مرحوم عالمه، مجموعهبدین 

« وضع الشـیء فـی موضـعه»و « اعطاء کل ذی حق حقه»تفریط ارجا  داده و مساوات و موازنه را با 

 ویژه عدالت اجتماعی معرفی کرده است.عنوان حقیقت عدالت، بهعجین کرده و همه را به
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اختصار، تقریباً همان مبنای مرحوم عالمه را برگتیده و نوشته است: التحقیق، بهمرحوم مصطفوی در 

ای در کـار ای که زیاده یـا نقیصـهگونهاصل در معنای عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است؛ به»

نباشد؛ یعنی اعتدال و تقسیط حقیقی، و به این جهت، عدل بـر اعتـدال، مسـاوات، قسـط، اِسـتوا و 

 .(.53، ص8التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ، حسن،مصطفوی« )شود.اطالق میاستقامت 

رسانند؛ بـدین اند و یک مطلب را مینوب  خود، همساننحوی، هم  این معانی بهتوان گفت بهمی

نظر های مسـاوی، مـوردترتیب که منظور از مساوات، تساوی مطلق نیست؛ بلکه تساوی در استحقاق

کـاظم، و محمـدکفافی )رجایی، سیداز استحقاق عرفی، سهمی و حد ، اعم«استحقاق» است و مفهوم

.( 4، معرفت اقتصاد اسـالمی، ش«درآمدی بر مفهوم و شاخص عدالت اقتصادی»مهدی معلمی، سید

صـدر که شهیدـ چنان« توازن»عنوان کل، و رعایت تناسب و در جامعه به« وضع الشیء فی موضعه»

اعطـاء کـل ذی حـق »( ـ،  یعنی همان 706تعبیر کرده )شهید صدر، سیدمحمد باقر، اقتصادنا، ص 

 است. « ضع الشیء فی موضعهو»و « حقه

بردن میـانمبنای نیاز نیست که در آن، تنها ازرسد عدالت توزیعی، منحصر به توزیع برنظر میبه

ترکیـب خود، بـه  ینوبهوزیع سهم عوامل را نیت که بهاز تولید و تباشد؛ بلکه توزیع پیش فقر، منظور

لت در بحـث تولیـد و مصـرف نیـت بـه عـدالت نتیجه، عداگیرد و درمیبرعوامل هم مربوط است، در

بر این، تولید، ظرف تطبیق قواعـد توزیـع  افتون شود؛اقتصادی به معنای عام و فراگیر آن مربوط می

کنـد؛ مـثالً احیـای زمـین مـوات، نتیجه، نو  فعالیت تولیدی، قواعد توزیع را مشخص میاست و در

مـی مشـخص نیت را حال که تولیدند، قواعد توزیع عین آوری آب و هیتم درجمع و استخراج معدن،

 نترنتی( .یهای عدالت اقتصادی، فصل دوم، فایل ا)ر. ک. عیوضلو، حسین، شاخص ندکن

زمـان، اندیشـد و همبه بیان مختصر، عدالت اقتصادی، یک بسته است که تنها به فقر مطلق نمی

پـذیرد و تابد؛ مصـرف فراتـر از سـطح زنـدگی عمـومی را نمینمیتداول ثروت در دست اغنیا را بر 

 را مبنای کـار خـود« وضع الشیء فی موضعه»های الهی و عوامل تولید، عین حال، دربارۀ موهبتدر

 دهد؛ زیرا میان توزیع، تولید و مصرف، پیوندی ناگسستنی برقرار است. قرار می

قلمروهـای مختلـی  یسـازی، الزم اسـت دربـارهی شاخصتعیین معیار و حوزه وجود این، دربا

حـوزه معیـار معینـی  شده بحث شود تا بتوان بـرای هـرصورت مستقل و تفکیکعدالت اقتصادی به

اسـاس اند تا برصورت مستقل مالحظه شدهسبب، چهار مفهوم عدالت اقتصادی به تعیین کرد. بدین

کار رود و در همان قلمرو، معیاری برایش عرضه شود. برپایه عدل، هر مفهوم در قلمرو خاص خود به

هـای اولیـه و خـدمات در ثروت ویژهبهها معنای تساوی و با توجه به قلمرو آن؛ معیار برابری فرصت

شود. بر مبنای مفهوم حدوسط و اعتدال و با توجه به قلمرو آن در مصرف و تولیـد عرفی میدولت م

اساس مفهوم استحقاق در قلمروهای مختلی معیارهـای متفـاوت گردد. برعیار اعتدال استخراج میم
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شود. در قلمرو توزیع سهم عوامل تولید؛ معیار استحقاقی سهمی؛ در قلمرو توزیع مجدد استخراج می

ر پایه حق نیاز؛ معیار استحقاقی حدکفافی و در قلمرو نفقه عیال، معیـار اسـتحقاق عرفـی معرفـی ب

شود. و سرانجام در عدم تفاوت فاحش طبقات درآمدی معیار توازن در سـطح زنـدگی، درآمـد و می

 شود.معیار عدالت معرفی می عنوانبهثروت 

 معیار برابري بر پایه معناي تساوي

کنیم تسـاوی در است. تأکیـد مـی های مساویاستحقاق یهزمیندر برابریرعایت منظور از تساوی، 

توان این معنـا را بـه اسـتحقاق و اعطـای هـر دیگر، می عبارتبهنظر است. های برابر، مورداستحقاق

نـه  اهاسـت؛ امـهـا و برادریبرابری محل اسـتقراراسالمی،  یهجامعحقی به صاحب حق ارجا  داد. 

بلکـه  ،اکتسـابی آنهـا هـایطبیعی افراد و سـلب امتیاز هاینیاوردن امتیاز حسابمعنای بهبه برابری

کسب هـر فـرد بـه خـودش و سـلب  یهثمر یافتن تعلق ،ایجاد امکانات مساوی برای عموممعنای به

منظـور از (، 112، ص2آثـار، جمجموعـهضـی، ، مرتمطهری)ر.ک: شهید  موهوم و ظالمانه هایامتیاز

)شـهید  است «کسانیطور همه به یو رفع موانع برا کسانیطور همه به یبرا طیشرا جادیا» ی،تساو

 (.157-156اسالم، ص یاقتصاد یمبان یاجمال یبررسمرتضی،  مطهری،

 هاتساوي و برابري فرصت

سـاز نیـت بسـتگی دارد و الزم اسـت بر کوشش، به عوامل زمینه میتان امکانات فرد یا جامعه، افتون

ای کـه های طبیعـیاجتماعی برسد. ثروت -هایی فراهم باشد تا فرد به یک موقعیت اقتصادیفرصت

، اطالعـات و انـوا  خـدمات نیسـت آنهـاها بخشیده و حاصل تالش و تولید خداوند متعال به انسان

های فـرد، نقشـی ها و داراییها در توانمندیساختاقتصادی و زیراز آموزشی، بهداشتی،  دولتی اعم

عوامل خـارج از اختیـار  کند، بهدیگر، میتان ثروت و درآمدی که فرد کسب می عبارتبهمهم دارند؛ 

اش بسـتگی دارد. های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و نیت کوشش اختیاریاو، یعنی زمینه

مستقیم به صورت مستقیم و غیر م دارند که نو  توزیع آنها معموالًفرصت نا های پیشینی،این زمینه

 سازد.توزیع درآمد را متأثر می

بـازی را بـرای افـراد،  یتالش کند؛ یعنی عرصـه« یباز یهکردن عرصهمسطح»جامعه باید در 

 (.20محمد خضری، ص ری فرصت، ترجمهجان ای. رویمر، برابر.ک: صورتی برابر درآورد )به

 معیار برابري در توزیع خدمات دولت

ها، از جمله خدمات دولت مسـاوات اسـت. اساس تعالیم دین اسالم، معیار عدالت در توزیع فرصتبر

مردم نهی شده و امیرالمنمنین علی در متون اسالمی، از تبعی  و نابرابری در رفتار حاکم اسالمی با 

نوشـته  بـه یکـی از فرمانـداران اینامه تأکید کرده است. آن حضرت درعلیه السالم، بر این موضو  

تا زورمنـدان در  شبا همگان یکسان با ،کردنکردن و اشارهچشم، در سالم یهدر نگاه و اشار»است: 
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دشـتی، ، ترجمـ  46  نام، نهج البالغه! « )و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند ستم تو طمع نکنند

 (. 396ص 

های طبیعی اسـت کـه ترین قلمرو توزیع فرصت، عرضه خدمات دولت و ثروتنجا که اساسیاز آ

خـدمات،  یگردد، دولت اسالمی باید در عرضـهیمت یا تدبیر آن به دولت اسالمی بربه نحوی مالکی

گونـه های طبیعی و خـدمات دولتـی را رعایـت کنـد و هی اصل برابری همگان در استفاده از ثروت

برابـر دریافـت  یهااسـتعداد دارنـد، فرصـت ،تحرک یکه برا یباید آن کسان»عمال نکند. تبعیضی اِ

 از منـاطق یجور باشد کـه در برخـگردن خودش. نباید اینبه اشیکرد، تنبل یتنبل یاگر کس .کنند

هـا از منـابع و از امکانـات کشـور اما بعضی ؛نباشد ییا تالش اقتصاد یتالش علم یمجال برا ،کشور

در تـاریخ  -مـد  ظل ـه العـالی -)بیانات مقـام معظـم رهبـری« استفاده کنند نندبتوا نهایتیطور ببه

 ، برگرفته از سایت معظم له(.1/1/1387

اهم وظایی و خدمات دولت که معیار برابری فرصـت در آنهـا جریـان دارد عبارتنـد از: تعمیـق 

گـذاری؛ اجـرای قـوانین و قضـایی و قـانون ها؛ اجرای عدالت و مسئولیت در برابر فقرا؛ حقـوقارزش

 گذای مسـتقیم و کنتـرل انحصـار؛های طبیعی؛ سرمایهنظارت بر حسن اجرا؛ مدیریت و مهار بحران

بهداشت و درمان،  ،امنیت، آموزش و پرورشمانند:  های اقتصادیفراهم سازی و کمک به زیرساخت

 .و خدمات ،های کشاورزی صنعت و معدنزیرساخت

 هاي اولیهمعیار برابري در توزیع منابع طبیعي و ثروت

توان بـه منـابع ثـروت طبیعـی ماننـد زمـین، معـادن ظـاهری و بـاطنی، و های طبیعی را میثروت

های طبیعی منقول مانند: صید، گیاهان، درختان جنگلی، و دیگر اموال منقول طبیعی تقسیم ثروت

 کرد. 

چهـارچوب مباحـات عامـه پیوسته باید در تملک دولت یا در شده، اصل منبع،در تمام اقسام یاد

هـای طبیعـی ایجـاد ، برای خـود حـق خـاص در منـابع ثروت1واسط  احیاباشد. هر فرد بالسویه به

کنـد و حـق تالش خود فـراهم می یهواسطستفاده از منبع طبیعی را بهکننده، امکان اکند؛ احیامی

دیگر، فرد، مالک فرصتی است کـه بـا  عبارتبهآورد. دست میاولویت در انتفا  از منبع طبیعی را به

 کار خود فراهم کرده است. 

آورند؛ بنابراین، فرد، اند که فرصت انتفا  از مال را فراهم میدو اعمالی اقتصادیحیازت و احیا هر

 شود. یمالک فرصت انتفا  م

                                                                                                                   
سـازی زمـین بـرای کشـت، ماننـد آماده رساند؛. احیا، عملی است که استعداد تولید منبع طبیعی را به فعلیت می1

 های آن، و حفر چاه آب.کشی معدن و رسیدن به مخازن و رگه
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اند و افراد به صورت های اسالمی، تمامی منابع ثروت طبیعی، متعلق به بخش عمومیبراساس آموزه

، عامـل دیگـر عبارتبـهکننـد؛ آنها حق انتفا  پیـدا می یوی براساس کار مستقیم خود، دربارهمسا

در اصل ثروت  شود. این مالکیتطبیعی، مالک محصول کار خویش می یسبب کار روی مواد اولیهبه

که ایـن گونه ثروت نیاز دارد؛ همچنانکند و بقای این حق به انتفا  مستمر از ایننیت حقی ایجاد می

 شود. حق، مانع متاحمت دیگران و تصرف بدون اذن عامل در مال می

 معیار کارآیي و اعتدال

حـد وسـط و دوری از افـراط و » یکی از معانی لغوی عدل که حالت مرجع نیت دارد، عبارت اسـت از

را کـه « وضع الشیء فی موضـعه»شاید بتوان «. ای در کار نباشدای که زیاده و نقیصهگونهتفریط؛ به

نحوی متـرادف عـدل دانسـت. گرچـه وقتـی از عـدالت ، بـهالبالغه آمـده اسـتدر کلمات قصار نهج

لـی ی عدالت در توزیع اسـت؛ وشود، عدالت اقتصادی به معنای خاص، یعناقتصادی، سخن گفته می

که در مفهوم عدالت بیان شد عدالت اقتصادی بـه معنـای عـام آن شـامل عـدالت در تولیـد و چنان

شود. بنابراین، در تبیین معیار عدالت در قلمروهای مختلی عدالت اقتصادی، مناسـب مصرف نیت می

تولید دارد مورد مالحظـه قـرار  است معیار کارآیی و اعتدال که بیشتر اشراف به اعتدال در مصرف و

 گیرد.

أَنْ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ یَعْرِفُ  وَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ بَقَاءِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ إِنَ»امام صادق ) ( می فرماید: 

نَاءِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ تَصِیرَ الْـأَمْوَالُ فِـی أَیْـدِی فِیهَا الْحَقَّ وَ یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَ فَإِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَ

مایه بقای مسلمانان و بقای  .(25، ص 4)الکافی، ج « ا یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَمَنْ لَا یَعْرِفُ فِیهَا الْحَقَّ وَ لَ

در کار مال دانند حق و میتان درست ها در نتد کسانی باشد که میاسالم این است که اموال و ثروت

کننـد و کننـد و بـرای خـود انباشـت نمیداری چیست، و همواره بـا آن ثـروت کـار خیـر میو مال

زراندوزی ندارند: و مایه فنای اسالم و از میان رفتن مسلمانان این است که ثروت در دسـت کسـانی 

 پردازند. میکنند و حق مال را ندانند و با آن کار خیر نمیقرار گیرد که حق تملک آن را نمی

به بیان اقتصادی، نیل به آثار مفید هر چیت به معنای استفاده از بهترین موقعیت ممکـن از آن »

در ادبیات اقتصادی است. بدیهی اسـت تنهـا درا یـن صـورت « کارآیی فنی»است که معادل همان 

از کمترین عوامل است که استفاده عاقالنه از مال به عمل آمده است. منظور از کارآیی فنی استفاده 

)عیوضلو، حسین، شاخصـهای عـدالت اقتصـادی، « ن برای نیل به محصول مشخص استتولید ممک

 ..(60، ص 1386

کارآیی اقتصادی به مفهوم کارآیی فنی یا کارآیی تخصیصی، به معنی تغییـر منـابع تولیـدی بـا 

دهد. در یک سیسـتم  مندی را نتیجهکاالها به نحوی است که بیشترین سطح تولید یا سطح رضایت

های ارزشی اسالمی کارآیی اقتصادی به معنی تخصیص بهینـه کاالهـا یـا اسالمی با توجه به داوری
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منـدی حقیقـی را از تولیـد منابع اقتصادی و عوامل تولید به نحوی است که بیشترین سطح رضایت

 .(61)ر. ک. همان، ص  ت یا مصرف یا انفاق آن نتیجه دهدکاالها و خدما

قرآن کریم، یکی از اوصاف بندگان خدا، اعتدال معرفی شده و خداوند متعال فرمـوده اسـت: در 

دهنـد؛ بلکـه قـوام و خرج میکنند و نـه خسـت بـهکنند، نه اسراف میکه هتینه میآنان هنگامی»

 . 1معنای وسط و عدالت آمده استبه« قوام»(. در روایات نیت 67)فرقان، « کننداعتدال را رعایت می

 استحقاق

یکی از معانی عدالت، دادن هر حقی به صاحب آن )اعطاء کل ذی حق حقه( است. بـرای توضـیح و 

، مناسب است ابتدا مفهوم حـق و «اعطاء کل ذی حق حقه»معنای تبیین مفهوم عدالت اقتصادی به

 ها تبیین شود.منشأ آن و س ب انوا  استحقاق

 مفهوم حق

ثبوت، صدق، وجوب، شایسته، یقـین، عـدل، ملـک و مـال، اسـم معنای درستی، لغت، به در« حق»

کـه مالحظـه نقص، و... آمـده و چنانخاص خداوند متعال، قرآن، اسالم، موجـود ثابـت، مـرب، بـی

محمود، کار رفته است )ر.ک: نبویان، سیدهای وصفی، اسمی، قیدی و فعلی بهصورتشود، حق بهمی

 (.34حق و چهار پرسش بنیادین، ص

شود که بر دو طرف )مَن لَـهُ الحَـق ای اطالق میاصطال  فقها گاهی به سلطنت فعلیهدر «حق»

؛ عبداهلل جوادی آملی، حق 9، ص3مَن عَلیهِ الحَق( استوار است )ر.ک: مرتضی انصاری، المکاسب، جوَ

معنای آنچه (، گاهی به34محمود نبویان، حق و چهار پرسش اساسی، ص؛ سید25-24و تکلیی، ص

علـی توحیـدی، مصـبا  الفقاهـ : محمـدار  جعل کند و گاهی عین حکم گرفته شده )ر.ک: میرزاش

معنای خاص، یعنـی اعتبـاری ( و گاهی به342-339تقریرات ابحاث السید الخویی، الجتء الثانی، ص

سـبب وجـود ای ضـعیی از ملکیـت اسـت. بهخاص آمده که اثرش سلطنت ضعیی بر شیء و مرتبه

انوا  آن، قابل اسقاط است و همین مسئله، معیار اصلی در تفاوت میان حق و حکم  سلطنت در حق،

(. گـاهی 37و  30، ص4باقر صدر، بحوث فی علم االصـول، جمحمدرود )ر.ک: شهید سیدشمار میبه

کنـد؛ مـثالً حـق تحجیـر و کند که ملکیت و سلطنت در آنهـا صـدق نمیحق در مواردی صدق می

کند کـه مانند صی نماز جماعت در مسجد، حق اولویت برای فردی ایجاد می وقفی سبقت در مکان

 (.26-21، ص1خمینی، کتاب البیع، جمالک آن نیست )ر.ک: امام

                                                                                                                   
 (.117، ص2ابراهیم قمی، تفسیر القمی، جبناإلنفاق فیما أمر اهلل به )علی. القوام العدل و1
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مقـام  است که قـوانین هـر کشـور، در امتیاز و نفعی متعلق به شخص عبارت از حق،نظر حقوقی، از

توان تصرف در موضو  حق و منع دیگران از تجاوز  شخص،کند و به اجرای عدالت، از آن حمایت می

 (.374کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، ص)ناصر  دهدرا می به آن

حق وقتی به خداوند متعال تعلق گیرد، او غنی بالذات است و نیازی ندارد تا منتفع شود؛ ولی از 

بستگی دارد، این امتیاز، تنهـا  او یهو استمرار حیات آنها نیت به ارادهاست آنجا که خالق هم  انسان

، مخـتص اوسـت. حـق الطاعـهعت کنند و به دیگر سـخن، حقها باید از او اطابرای اوست که انسان

شود؛ زیرا ناشی از مملوکیت و بندگی حقیقی بندگان ترین حق محسوب میطاعت بر بندگان، بترب

 (.30، ص4باقر، بحوث فی علم االصول، جمحمداست )شهید صدر، سید

شود فردی بر . وقتی گفته میرودشمار مینوعی نفع و امتیاز به حق، وقتی به انسان تعلق گیرد،

دیگری حقی دارد، او دارای امتیاز و نفعی است که طرف مقابل باید آن را ب ذیرد و به صـاحب حـق 

اسـتفاده از  در فـردتواننـد مـانع های دیگـر نمیانسانکند. برساند و شر  نیت از آن نفع حمایت می

 شوند. خود امتیاز و نفع 

بین حکومت و مردم وجود دارد، متضمن نوعی امتیاز و نفع برای حکومت است کـه که ای رابطه

ه کـچنان ؛شودای نمیعمومی نیت مانع از چنین مطالبه قضاوتو  کرد را از مردم مطالبه توان آنمی

 .داردسوی مردم با حکومت نیت وجود ای ازچنین رابطه

آن،  ینتیجـهشود کـه درا کاال برقرار میای میان فرد بشود، رابطهوقتی انسان، مالک کاالیی می

دهـد و از تصـرف تصرف می یگیرد که به او اجازهنظر میرا دروجدان عمومی برای مالک، امتیازی 

 کند. دیگران بدون اذن او منع می

 منشأ حق

فـاعلی  یهرابطـاسـت. فـاعلی  یهرابطـحقیقتاً منشأ حق باشـد، تواند در دیدگاه اسالمی، آنچه می

 . آوردوجود میحق را خودش برای خود بهمورد ،حقحق با حق بدین نحو است که ذیذی

دادن برخـی  جمله انسان را آفریده و به انسـان، قـدرت انجـاممخلوقات و از خداوند متعال، همه

نظـر ها از گونه فاعلاین تر، به او فاعلیت را نسبت داد.ای پائینمرتبهتوان در کارها را داده است. می

ای که در پیدایش، حفـ،، اندازههستند و به« فاعل اعدادی»یا « فاعل ما به الوجود»الهی،  یفالسفه

تقـی مصـبا  یـتدی، کننـد )محمـدای نقش داشته باشند، بر آن، حق پیـدا میرشد و تکامل پدیده

ی وجـود و کنندها توجـه بـه اینکـه تنهـا افاضـه(. بر این مبنا، ب200-188اسالم، ص نظری  حقوقی

حـق در ایـن عـالم محسـوب مخلوقات در این جهان، خداوند متعال اسـت، او یگانـه ذی یآفریننده

 إِنِ الْحُکـمُ اال لِل ـهِاسـاس آیـ  شـریف  نتیجه، برشوند؛ درجانب او افاضه میشود و دیگر حقوق، ازمی

که آنچه در آسمان و زمین جای دارد، مخلوق گذاری نیت مختص اوست؛ همچنان( ، قانون57)انعام، 
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شود و اگر دستوری بـدین کب و هرچیت محسوب مینتیجه، خدا مالک حقیقی هرو ملک اوست؛ در

اموال آنهـا زکـات بگیـر تـا بـه از)» تُتَکیهِمْ بِهاخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَ ً تُطَهِّرُهُمْ وَشر  صادر کرد که 

 ((، فرمانش عین حق و عدل خواهد بود. 103)توبه، « آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی هوسیل

گونـه کند که او بتوانـد در مخلوقـات خـویش بـه هرخالقیت و ربوبیت خداوند متعال اقتضا می

حقـوق را حـق خداونـد متعـال  یهسجاد علیهما السالم، اصل همـ تصرف کند. امیرالمنمنین و امام

ای نازل از حق خداوند متعـال معرفـی دانسته و حق هرکسی دربارۀ فرد یا چیت دیگر را فر  و مرتبه

چـه عقـال سـازندۀ شـراب را (؛ مـثالً اگر314، ص 216اند )نهج البالغه، ترجمه دشتی، خطبه کرده

ی همـین سـازنده و که آفرینندهی خداوند تشریع یدانند، ارادهمالک محصول خودش می حق وذی

آن است، به آن تعلق گرفته که او هی  حقی در این شراب نداشته باشد و اساساً مالـک  یمواد اولیه

 (.200تقی، نظری  حقوقی اسالم، ص:این کاال نباشد. )مصبا  یتدی، محمد

شریعت مقدس اسـالم و به همین دلیل،  اختصاص دارد خدا بهگذاری در اسالم از آنجا که قانون

حقوق افراد را به  ،دانان مسلمانحقوق کند،تواند جوامع بشری را اداره می است وکامل  ،از هر جهت

کـرده و ایـن مسـئله را عـین عـدل منحصـر  ،آنچه شریعت مقدس اسالم برای هر فـرد قائـل شـده

سالم و اسـتخراج آن اند. به همین دلیل، تمام کوشش فقها در تفسیر قوانین شریعت مقدس ادانسته

کـه در مسـئله  ایـن معیار عـدالت و یهدرباراز کتاب و سنت صرف شده است. آنان خود را از بحث 

اند )جمعـی از نویسـندگان، نیاز دانسـتهکرد، بیتوان حق افراد را مشخص چگونه می ،موارد مختلی

 (.203درآمدی بر حقوق اسالمی، ص

در آنهاسـت، بـه خـدا تعلـق دارد )آل  نچهن و زمین و آهای کتاب و سنت، آسمااساس آموزهبر

 سـتا گول و پاسخئومس ،متعال وندبرابر خدا زمین و در رویخدا  یهخلیف ،انسان و 1(109عمران، 

تـوان تفسـیر کـرد. حـق این اساس، دیگر حقوق را بـدون توجـه بـه توحیـد نمی؛ بر 2(165)انعام، 

پذیر های آتی، با استفاده از نگرش الهی، تفسـیرقبال نسلهای آینده و مسئولیت نسل حاضر درنسل

 تـوانمی خداوند متعـال و هدفمنـدی عـالم اعتقاد به به با توجه حق و مسئولیت را تنها است و این

نیـت  هـر حـق مقابـلو در افراد نهـاده یعهدهرا بر هاییداوند متعال حقخ دیگر، عبارتبه؛ پذیرفت

حکیمانه دارد  دنیا نظامی که است اساس اینبر آینده نسل است. مسئولیت هکرد را مشخص تکلیفی

 نهـایی هـدف سـویدنیـا به چـون کـه ترتیـب رود؛ بدینمی هایی پیشهدف سویخلقت، به و این

                                                                                                                   
 (109عمران، آلاالمُورُ )وَلِل هِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی االرْضِ وَإِلَی الل هِ تُرْجَعُ . 1

بَّک سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّـهُ وَهُوَ الَّذِی جَعَلَکمْ خاَلَئِیَ االرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکمْ فَوْقَ بَعْ ٍ دَرَجَاتٍ لِّیَبْلُوَکمْ فِی مَا آتَاکمْ إِنَّ رَ. 2

 (165 لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ )انعام،
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 مسـئولیت خالق، مقابلاست و در این صورت، ما در وجود آوردهبه را خود خالق رود، حقمی پیشین

 (.222، ص21آثار، ج مجموعه داریم )شهید مطهری، مرتضی،

 انواع استحقاق کاربردي و معیارهاي آن

عرفـی، سـهمی و  -های اسالمی، استحقاق شامل سه نو  اعتدالیاساس کاربرد استحقاق در آموزهبر

 دهیم:یک را به اختصار شر  میکفافی است که در اینجا، هرحد

 عرفي -استحقاق اعتداليمعیار 

سـت. پراخـت های اسالمی، در ارتبـاط بـا حقـوق اعضـای خـانواده ادر آموزهیکی از انوا  استحقاق 

آمده اسـت کـه بـر حسـب « نفقه»عنوان عیال و اوالد و مایحتاج آنها با یهای زندگی، هتینههتینه

(، 233)بقـره،  وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِعرفی ) -حد اعتدالیفرمان الهی، باید در

( تأمین شود. از آنجا که الزم اسـت نفقـ  افـراد (241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَا ٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ )

مقدار اعتدال و بر حسب عرف جامعه محل زندگی صـورت گیـرد، در ایـن پـژوهش، تحت تکفل، به

 ایم.نامیده «عرفی -استحقاق اعتدالی»گونه استحقاق را این

صـورت وقـو  عقـد زوجـه در یشود. نفقهی موجب استحقاق نفقه میزوجیت و قرابت در موارد

از وقو  طـالق، بـه حـال خـود رهـا شرط تمکین، بر زوج واجب است. زنان مطل قه نیت پبدائم و به

باشد. در فقه تصـریح شـده اسـت زوج می یعهدهی آنان بررسیدن عده، نفقهوند و تا زمان سرشمی

 عرفی تأمین کند. -حد اعتدالیخود را در یوج باید مسکن و دیگر نیازهای زوجهز

صـورت توانـایی او( و در غیـر ایـن صورتی که فقیر باشند(، بـر فرزنـد )درپدر و مادر )در ینفقه

صـورت نبـودِ فرزند بر پـدر و در یمقابل، نفقهان آنها واجب است؛ درصورت، بر فرزند فرزند و فرزند

مادر یا جد مادری، واجب است. صورت فوت یا فقر آنها بر بودن او، بر جد یا پدر جد و درپدر یا فقیر

حکـم ورثـه هسـتند، مسـتحب ویژه بر کسانی که درصورت فقر آنان، بهدیگر خویشاوندان در ینفقه

عرفی، آن اسـت کـه افـراط و تفـریط در آن صـورت  -حد اعتدالیها دراست. منظور از تأمین هتینه

 نگیرد و معیار شناخت حد وسط هم عرف آن جامعه است.

وجوب نفقه و اجرای آن، مشکل بار تکفل اجتماعی سنین زیر پـانتده سـال و بـاالی  ینتیجهدر

ت صـوریابد. درشد ت کاهش میدهند، بهپذیر را تشکیل میسال که بخش عمده از اقشار آسیب 65

معـرض فقـر، از جمعیـت فقـرا خـارج پذیر یـا درشدن این تکلیی، بخشی عمده از افراد آسیبانجام

 (. 180کاظم رجایی، معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن، صمحمدشوند )ر.ک: سیدمی

با توجه به این که خانواده عنصر اصلی تشکیل دهنده جامعه است از سوی دیگر، اعضای خانواده 

معیـار  عنوانبـهقه به میتان عرف جامعه را دارند جریان نفقه بـر حسـب عـرف جامعـه استحقاق نف

توانـد معیـار مناسـبی باشـد. ایـن معیـار استحقاق ـ عرفی برای سنجش عدالت در این کـاربرد می
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هایی تالش سرپرست خانوده در انجام وظـایی کسـب درآمـد و تواند با کمک شاخص یا شاخصمی

گی خانواده و دولت و عموم مسـلمین را در توانمندسـازی سرپرسـت خـانواده های زندتأمین هتینه

 مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. 

 استحقاق سهميمعیار 

بری عوامل تولید، تعیین مالک محصوالت تولیدی اسـت. مالـک اولین گام در بررسی عدالت در سهم

ولیـد ثانویـه، مالـک مـواد اولیـه اسـت. در تمحصول تولیدی در تولید اولیه، نیروی کار و در تولیـد 

قالب عقود معی ن عرضه کند. تواند آن را درکار خویش است و می یخدمت، نیروی کار، مالک نتیجه

کار به مالکان آنها پرداخت شـود.  یند محصول و نتیجهکبری عوامل تولید اقتضا میعدالت در سهم

قالب دسـتمتد یـا اجـاره پرداخـت گر عوامل درشدن مالک محصول تولیدی، سهم دیاز مشخصپب

 شود. می

هـر عامـل اسـت. در برخـی روایـات،  یین سهم عوامل تولید، قیمت عادالنـهدومین گام در تعی

بـاقر المثـل تصـریح شـده اسـت )ر.ک: محمـدگذاری به قیمت عدل، قیمت عادالنـه و قیمتقیمت

، 5؛ ج386و  85، ص4لینـی، الکــافی، جیعقــوب کبن؛ محمـد654، ص31مجلسـی، بحـار االنــوار، ج

(. از عبــارات فقهــا 697و  421، ص13؛ ج71، ص11؛ ج312و  147، 38، 32، 31، ص7؛ ج471ص

المثـل، عبـارت از قیمـت سـوقیه المثل اسـت و قیمتشود که قیمت عدل، همان قیمتاستفاده می

گذاری در رجایی، قیمت کاظممحمدشود )سیداست که با تراضی فروشندگان و خریداران تعیین می

، دسـتمتد بـازاری و در رسد در سهم نیروی کـارنظر می(؛ بنابراین به119-107اقتصاد اسالمی، ص

سهم دیگر عوامل است.  یندهکنبازاری، تعیین یی فیتیکی، اجارهابتار کار یا سرمایه یتعیین اجاره

نظـر گرفتـه تولیدی قرار گرفته، سـهمی در یاختیار منسسهریق قرارداد قرض، درطبرای پولی که از

گیرنـده، و از دهنده بـه قرضنشده است؛ بلکه با توجه به ماهیت قرض، یعنی انتقال مالکیت از قرض

پـول  یبیعی، جایی بـرای بهـرهط یی فیتیکی و سرمایهبا توجه به سهم نیروی کار، سرمایهطرفی، 

همی معین دارند که پرداخت سهم آنها به مقداری کـه ماند. بنابراین، هر عامل استحقاق سباقی نمی

 شر  تعیین کرده )تراضی در چارچوب شر ( معیار سنجش عدالت اقتصادی است.

 کفافياستحقاق حدمعیار 

(. نیازمنـدان در 19ایجاد حق برای نیازمندان قرار داده اسـت )ذاریـات، نیاز را منشأ خداوند متعال، 

خداونـد »صادق علیه السالم فرموده است: که امامالمال، حق دارند؛ چناناموال ثروتمندان و نیت بیت
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« ای که وسعت یابند )حد کفاف(، در اموال ثروتمندان، حق واجب قـرار داده اسـتاندازهبرای فقرا به

 .1(497، ص3بعقوب کلینی، الکافی، جبن)محمد

خداوند متعال بر ثروتمنـدان واجـب درستی که نمنین علی علیه السالم، فرموده است: بهامیرالم

نیاز کند، به آنها ب ردازند؛ بنابراین اگر فقیران تلی قدری که فقیران را بیکرده است تا از اموالشان به

سبب آن است که اغنیا از پرداخت اموال خـود بـه آنهـا شوند یا به مشقت بیفتند یا برهنه بمانند، به

کشـد و آنهـا را بـه جهت، روز قیامت، از آنهـا حسـاب می کنند؛ پب خداوند به همینخودداری می

 .2کندعذابی دردناک گرفتار می

اشـتر  خود به مالک یمال و تکلیی دولت اسالمی، در نامهالحق نیازمندان در بیت یحضرت درباره

 .3تأکید بسیار کرده است

 معیار توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا 

سطح زندگی، درآمد و ثروت اسـت؛ توازن است و منظور از توازن، همسنگی دریکی از معانی عدالت، 

دسترس افراد باشد که همگان بتوانند متناسب با مقتضیات زمان، ای دراندازهبدان معنا که سرمایه به

ای خـاص تـداول ای که ثروت در دست عـدهگونهنیاز برای زندگی برخوردار شوند؛ بهاز متایای مورد

جمله مسائل اساسی در بحث عدالت، این است که آیا تفـاوت فـاحش سـطح زنـدگی و کند. ازپیدا ن

طبقات درآمدی در اسالم پذیرفته شده است یا خیر و نیت اینکـه آیـا در جامعـ  اسـالمی، یـک نفـر 

 ای دارای کمترین امکانات باشند.حصر، ثروت جمع کند؛ درحالی که عدهوحدمیتانی بیتواند بهمی

های اسالم توازن در سطح زندگی به یقین یل متعدد نشان از این دارد که به یقین براساس آموزهدال

ها گواه این اند که عمل به وظـایی و حصـر کسـب مورد تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر نشانه

درآمد و ثروت از طریق حـالل در عمـل امکـان انباشـت کسـب درآمـد بسـیار فراتـر از حـدعرف را 

دهد. همچنان که وظایی عدیده مالی امکان انباشـت ثـروت در حـدی فراتـر از سـطح زنـدگی ینم

دهد. بنابراین، معیار توازن در جامعه مالکی است که با تعیین شاخصـها و نماگرهـای عمومی را نمی

 تواند در تعیین عدالت اقتصادی در جامعه به مثابه کل کارساز باشد. مناسب می

 

 

                                                                                                                   
أَ رَأَیْـتَ  اللَّـهِعَبْـدِمُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالَا لِـأَبِیبنعِیسَی عَنْ حَرِیتٍ عَنْ زُرَارَۀَ وَ مُحَمَّدِبنأَبِیهِ عَنْ حَمَّادِإِبْرَاهِیمَ عَنْ بنعَلِیُّ. 1

مُ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّ اللَّـهَ فَـرَضَ لِلْفُقَـرَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُ.. . الْمَساکینِ.جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَقَوْلَ اللَّهِ عَتَّ وَ

 (.497، ص3بعقوب کلینی، الکافی، جبن)محمدلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِک لَا یَسَعُهُمْ لَتَادَهُمْ فِی مَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَسَعُهُمْ وَ

 .309، ص3. محمدرضا حکیمی، الحیاۀ، ج2

 .414ترجمه دشتی، ص  53 یهالبالغه، نام. نهج3 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            15 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-903-fa.html


 رجائيسیدمحمدکاظم  /معیارهاي عدالت اقتصادي                                                                                          226

 پسیني بر حسب پیامدهاي عدالتب( معیارهاي 

، دیگـر عبارتبـهتوان پی به علت بـرد. توان از علت به معلول رسید از معلول نیت میکه میهمچنان

کننده و تأثیرگذار بر عدالت، معیارهای آن را استخراج کردیم. هم پیش از این براساس عوامل تعیین

این اساس، و بر  عدالت را کشی خواهیم کرد. براکنون از طریق پیامدهای عدالت، معیارهای پسینی 

فرمایش امیر منمنان علی علیـه السـالم  ویژهبهپایه روایات ائمه معصومین سالم اهلل علیهم اجمعین 

 توان معیارهای زیر را استخراج کرد:نهج البالغه، می 216در خطبه 

 ( وسعت در زندگي و استغناء مرم1

نای عدالت بدانیم یا پیامد و نتیجه عدالت؛ حاصل آن تخصـیص را مع« وضع الشیء فی موضعه»چه 

بهینه منابع خواهد بود که به یقین باالترین کارآیی و در نتیجـه رشـد اقتصـادی را در پـی خواهـد 

داشت. بنابراین، ثمره اجرای عدالت در عرصه اقتصادی خود را در رشد تولید و درآمد ملی و وسـعت 

 نیازی نشان خواهد داد. ا آرامش، و در نتیجه احساس بیدر زندگی عموم مردم همراه ب

طبیعی اگر دولت پاکدست باشد، حقوق مردم را رعایت کند، وظـایفش را درسـت انجـام  طوربه

ها را به صورت برابر تقسیم کند، و منابع عمومی را دهد به کل جامعه با یک چشم نگاه کند، فرصت

آن در جامعه نمایان خواهد شد. امنیت برقرار، زیرسـاختبه بهترین وجه ممکن تخصیص دهد، آثار 

های تولید؛ اعـم های قضایی و تقنین، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و زیرساخت

از کشاورزی، صنعت و خدمات در جامعه فراهم خواهد شد، کارآیی بر حسب درجـه اجـرای عـدالت 

 ه رفاه اقتصادی در اوج خود قرار خواهد گرفت. افتایش خواهد یافت و درآمد ملی و در نتیج

معیاری برای وجود  عنوانبهتوان وسعت در زندگی مردم و افتایش رفاه اجتماعی را بنابراین، می

 عدالت در جامعه معرفی کرد.

در روایات متعدد پیامد اجرای عدالت در جامعه استغناء و نتول برکات بـر مـردم معرفـی شـده 

 است. 

به سند صحیح، محمدبن مسلم از امام جعفر صادق علیه السالم نقل شده که حضرت در روایتی 

مَاءُ رِزْقَهَـا وَ تُخْـرِجُ الْـأَرْضُ»... فرمود:   مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ یَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِیهِمْ وَ تُنْـتِلُ السـَّ

چه وسعت دارد ]مفهوم[ عدل اگر عـدل در  1(118ص  ،4 األحکام جتهذیببَرَکَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. )

                                                                                                                   
مَا أَوْسَعَ اللَّـهُ الْعَـدْلَ ثُـمَّ »... کند: شبیه همین روایت با سند ابن ابی یعفور با تغییرات از امام صادق ) ( نقل می 1 1

 3هِ تَعَـالَى. )الکـافی، ج رْضُ بَرَکَتَهَا بِـإِذْنِ اللَّـقَالَ إِنَّ النَّاسَ یَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَیْنَهُمْ وَ تُنْتِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَ

 .(568ص 
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خداونـد متعـال آسـمان روزیـش را میان مردم بر قرار شود زندگی آنها توسعه مـی یابـد و بـه اذن 

 کند. ریتد و زمین برکاتش را خارج میمیفرو

برخى از حقپب خداى سبحان فرماید: میهمچنین امیر المنمنین علی علیه السالم؛ در خطبه 

ها را برابر هم نهـاد و واجـب شـدن حقـى را هاى خود را براى بع  مردمان واجب داشت و آن حق

مقابل گتاردن حقى گذاشت و حقى بر کسى واجب نبود، مگر حقى که در برابر آن است گتارده شود 

لى، که ها که خدایش واجب کرده است، حق والى بر رعیت است و حق رعیت بر واترین حقو بترب

خداى سبحان آن را واجب نمود و حق هر یک را به عهده ى دیگرى واگـذار فرمـود و آن را موجـب 

 برقرارى پیوند آنان کرد و ارجمندى دین ایشان. 

والیان نیکو رفتـار نگردنـد، گاه که والیان نیکو رفتار باشند و پب حال رعیت نیکو نگردد جت آن

پب چون رعیت حق والى را بگتارد و والـى حـق رعیـت را بـه گاه که رعیت درستکار باشند. جت آن

 ؛جاى آرد

 ؛مقدار شود حق میان آنان بترب

 ؛راههاى دین پدیدار

 ؛هاى عدالت بر جاشانهن

 ؛سنت چنانکه باید اجرا

 ؛کار زمانه آراسته گردد

 ؛طمع در پایدارى دولت پیوسته

 .ز دشمنان بستهاو چشم 

اگر رعیت بـر والـى فرمایند: شوند و میهای ظلم میدر ادامه خطبه حضرت نسبت وارد آثار و نشانه

 :چیره شود و یا والى بر رعیت ستم کند

 ؛ختالف کلمه پدیدار گرددا

 ؛هاى جور آشکارنشانه

 ؛تبهکارى در دین بسیار

 ؛ى سنت را رها کنندراه گشاده

 ؛کار از روى هوا کنند

 ؛شود احکام فروگذار

 ؛ها بسیاربیمارى جان

 ؛یمى نکنند که حقى بترب فرونهاده شود و یا باطلى سترب انجام دادب

 ؛مقدار بدکاران بتربو  آن گاه نیکان خوار شوند
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 و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار. 

کارى را پب بر شماست یکدیگر را در این باره اندرز دادن و حق همفرمایند حضرت در ادامه می

که باید بگتارد، هر چند در به دسـت آوردن نیکو گتاردن و هی  کب نتواند حق طاعت خدا را چنان

هاى خـدا بـر رضاى او حریص باشد و در کار بندگى کوشش بسیار به عمل آورد. لیکن از جمله حق

دیگر را یـارى بندگان یکدیگر را به مقدار توان اندرز دادن است و در برپا داشتن حق میان خود، یکـ

ها وى را بى مقدار، خردتر از آن نیسـت نمودن. و هی  کب هر چند مردم او را خوار شمارند و دیده

 1(.216)نهج البالغه، خطبه که کسى را در انجام دادن حق یارى کند یا دیگرى به یارى او برخیتد. 

های زیر را بـرای عـدالت توان در ادامه معیارهای پسینی، معیاربنابراین، براساس خطبه فوق می

 استخراج کرد:

 یافتن و عتت پیدا کردن حق در میان مردم؛قوت ( 1

 ( اقامه روش و سبک زندگی دینی در میان مردم2

 ( برقراری صلح به جای اختالف و جنگ3

 ( امیدواری در میان مردم نسبت به ادامه حاکمیت حق و یأس و نومیدی در میان دشمنان4

 

 گیرينتیجه

پایـه و اسـاس سـنجش و  عنوانبـهمنظور ما از معیار، سنگ محک و ابتار سنجش است. این مفهوم 

مقایسه، مورد توافق عموم قرار گرفته است. معیار؛ مالک و مناط کلی است که راه را بـرای سـنجش 

 سازد.   مفهوم از طریق شاخص آسان می

طریق علل پیدایش عدالت در جامعـه برای دستیابی به مالک  و مناط عدالت یک راه حرکت از 

های پسـینی بـرای سـنجش رو ارائه معیاهای پیشینی عدالت است. در مقابل، شیوه دیگر، ارائه معیا

 عدالت از طریق نتایج و پیامدهای اجرای آن است. 

 

 

                                                                                                                   
وَ اعْتَـدَلَتْ   -عَتَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَـاهِجُ الـدِّینِ  -وَ أَدَّى الْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا  -فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِیَّ ُ إِلَى الْوَالِی حَقَّهُ 1 1

تْ مَطَـامِعُ الْأَعْـدَاءِ  -فَصَلَحَ بِذَلِکَ التَّمَانُ  -الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُمَعَالِمُ  . وَ  -وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّوْلَ ِ وَ یَئِسـَ

وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ وَ کَثُرَ الْإِدْغَـالُ فِـی   -کَ الْکَلِمَ ُاخْتَلَفَتْ هُنَالِ  -أَوْ أَجْحَیَ الْوَالِی بِرَعِیَّتِهِ  -إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّ ُ وَالِیَهَا

تَوْحَشُ لِعَظِـیمِ حَـق    -وَ عُطِّلَتِ الْأَحْکَامُ وَ کَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ  -وَ تُرِکَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى  -الدِّینِ فَلَـا یُسـْ

نهـج )« . -وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَـادِ  -فَهُنَالِکَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ وَ تَعِتُّ الْأَشْرَارُ  -یمِ بَاطِلٍ فُعِلَوَ لَا لِعَظِ  -عُطِّلَ

 (.216البالغه، خطبه 
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 مفهوم عدالت 

اوی، حسب کاربرد آن در متون اسـالمی، چهـار معنـای تسـبندی مفهوم عدالت اقتصادی بردر جمع

تـوان اسـتخراج ، و اعتـدال را می«وضع الشیء فی موضعه»دادن حق هر صاحب حق به او، توازن و 

 کرد. 

طباطبایی در المیتان معانی مختلی عدل را به یک مرحوم مصطفوی در التحقیق و مرحوم عالمه

بلکه تساوی  توان گفت منظور از مساوات، تساوی مطلق نیست؛براین اساس، میاند. معنا ارجا  داده

از اسـتحقاق عرفـی، سـهمی و ، اعـم«اسـتحقاق»نظر است و مفهـوم های مساوی، مورددر استحقاق

عنوان کـل، و رعایت تناسـب و در جامعـه بـه« وضع الشیء فی موضعه»کفافی است و منظور از حد

 است و توازن اعطای حق جامعه است. « توازن»

زمـان، اندیشـد و هماست که تنها به فقـر مطلـق نمیاز سوی دیگر، عدالت اقتصادی، یک بسته 

پـذیرد و ا نمیتابد؛ مصـرف فراتـر از سـطح زنـدگی عمـومی رنمیتداول ثروت در دست اغنیا را بر 

را مبنای کار خود « وضع الشیء فی موضعه»های الهی و عوامل تولید، موهبت یعین حال، دربارهدر

و مصرف، پیونـدی مسـتحکم برقـرار اسـت. بنـابراین مفهـوم  دهد؛ یعنی میان توزیع، تولیدقرار می

 عدالت به معنای عام، فراگیر توزیع، تولید و مصرف است. 

 شوند.معیارهای عدالت به دو دسته پیشینی بر حسب علل و پسینی بر حسب معلول تقسیم می

 الف( معیارهاي پیشیني بر حسب علل عدالت

روی، وهای آن به تساوی، حدوسـط و میانـهبر اساس قلمردر این روش پب از تبیین تعریی عدالت 

ها، اعتـدال و سـه نـو  معیـار دادن حق هر صاحب حق به آن، و استحقاق، معیارهای برابری فرصت

 استحقاقی؛ سهمی، عرفی و حدکفافی، ارائه شده است.

 ب( معیارهاي پسیني بر حسب پیامدهاي عدالت

طبیعی اگر دولت پاکدست باشد، حقوق مردم را رعایت کند، وظایفش را درست انجام دهد به  طوربه

ها را به صورت برابـر تقسـیم کنـد و منـابع عمـومی را بـه کل جامعه با یک چشم نگاه کند، فرصت

ها فراهم، امنیـت بهترین وجه ممکن تخصیص دهد، آثار آن در جامعه نمایان خواهد شد. زیرساخت

، کارآیی بر حسب درجه اجرای عدالت افتایش خواهد یافـت و درآمـد ملـی و در نتیجـه رفـاه برقرار

 اقتصادی در اوج خود قرار خواهد گرفت. 

توان در ادامه معیارهای پسینی، معیارهای زیر را برای عـدالت اسـتخراج براساس خطبه فوق می

 کرد:

 وسعت در زندگی مردم و افتایش رفاه اجتماعی؛ -1

 یافتن و عتت پیدا کردن حق در میان مردم؛ قوت -2
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 اقامه روش و سبک زندگی دینی در میان مردم؛ -3

 برقراری صلح به جای اختالف و جنگ؛ -4

 امیدواری در میان مردم نسبت به ادامه حاکمیت حق و یأس و نومیدی در میان دشمنان -5
 

 جدول معیارها:

نو  

 معیار
 مستند مصادیق و کاربرد معیار

پیشینی 

 )علِّی(

 برابری

منابع طبیعی و ثروتهای 

اولیه، زیرساختها و خدمات 

 دولت

 مفهوم عدالت، قرآن و روایات اهلبیت

 یاتاستحقاق و روا یمفهوم عدالت به معنا توزیع کارکردی؛ عوامل تولید استحقاق سهمی

// 

 استحقاق عرفی

 
 نفقه عیال، فرزندان و والدین

قرآن به معنای استحقاق؛  مفهوم عدالت

 مما آتاه اهلل ینفق: فلیمکر

 استحقاق حدکفاف

 

جامعه به مثابه کل؛ فقر و 

 غنی

 یاتقرآن و روا به معنای توازن؛ مفهوم عدالت

 منکم( یاءاالغن یندوله ب یکونال ی)ک

 اعتدال //

 ی،مصارف بخش خصوص

 یهمصارف دولت، سرما

 یو تراز خارج یگذار

به معنای وضع الشییء فی مفهوم عدالت 

اذا انفقوا لم  ین)والذ یاتقرآن و رواموضعه؛ 

 ذلک قواما( ینو کان ب یقترواو لم  یسرفوا

 پسینی

مردم و  یوسعت در زندگ

 یرفاه اجتماع یشافتا
 جامعه به مثابه کل

مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ یَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ 

السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ فِیهِمْ وَ تُنْتُِل 

 اللَّهِ تَعَالَىبَرَکَتَهَا بِإِذْنِ

 118ص :  4األحکام ج : تهذیب

 یداو عتت پ یافتنقوت 

 مردم یانکردن حق در م
// 

نهج عَتَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّینِ )

 (.216البالغه، خطبه 

// 

 یزندگ اقامه روش و سبک

 مردم یاندر م ینید
// 

نهج البالغه، وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ)

 (.216خطبه 

 یصلح به جا یبرقرار

 اختالف و جنگ
// 

نهج البالغه، خطبه فَصَلَحَ بِذَلِکَ التَّمَانُ )

216.) 

// 

مردم  یاندر م یدواریام

حق  یتنسبت به ادامه حاکم

 یاندر م یدیو نوم یأسو 

 دشمنان

// 
وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّوْلَ ِ وَ یَئَِستْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ 

 (.216نهج البالغه، خطبه )
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