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ادیانهدف کلی 

علت انحراف

ماجزء اصول مذهب اهمیت عدل
( علیه و لههصلی اهلل)نتیجه سوء نیت در اجرا بعد از شهادت پیامبر اکرم: بد عمل شدن

عدل: 
اعیبه منزهه فلسفه اجتم

نه صرفا عداهت اخالقی 

خالفتاتمام حجت در ابتدای 
برتری عدل بر جودنمونه صحیح

عداهت خواهنه فقط عادل بلکه 

مناصببحث حق و تکلیف و 
در نحوه اعمال حکومت

بد تفسیر شدن
است؟لیا جهان بر اساس عدل 

کتاب عدل اههی
ظامابتنا بر ن (نظام تشریع)؟لیا اسالم بر اساس عدل است

بحث در (نظام تکوین)

حسن و قبح ذاتی
توجه به خطر مقدس مآبی

حنمونه صحی 1

معنای عداهت اجتماعیتکمله
رابطه عداهت فردی و عداهت اجتماعی

اجتماعی

تقریر مطلب



مقدمه
موجود فلسفه اجتماعی و حقوقی در اسال: مفروض

دادن حق به صاحب حق: 
مبنای دارا شدن حق توسط افراد:  سؤال

معنای عدل

ذواهمقدمه

قراردادی؟احتماالت در مورد رابطه حق و صاحب حق

قراردادی
تکلیف ضعیف مطلق و نسبی چه می شود؟

طبیعی و واقعی
.است، نه قراردادیواقعی حق، حق فاعلی است که بدیهی ترین پاسخ

.مقدس نیست و ارزش فداکاری ندارد

واقعی؟طبیعی و 

علّیرابطه : انواع
مادی و صوریعلت : داخلیعلل 

فاعلی

زبین دو چیهمطرح شدن بحث حق با برقراری رابط: 

کفایت علت غایی برای ذی حق شدن به علت عدم وجود عقل و اراده: حیوانات

ارادهو عدم دخاهت عقل 

فاعلی

نتیجه

کشفراه 

ارادهو دخاهت عقل 

انسان

غایی

غایی علل خارجی

خارج از بحثتخصصا 
بحثاز تخصیصا خارج 

(غریزیشبیه امور )
(الیطاقتکلیف ما )

نه جودعدل بودن کمک حقن غایی برای باهفعل شدکفایت علت 

غاییعلت 
فاعلیعلت 

باهقوه ایجاد حق 
باهفعل شدن حق

رابطه
واقعی

ا

بازگشت



تفکر



مایه

یشینیانپفراوان و مکرر بر تفکر و تبیین اثر فقدان لن در انحراف تأکید : قرلن
""روایات متعدد از جمله : 

بی فایده یا کم فایدهو لسان : سطحی
و سرمایه روح بشرمفید وهی مشکل : 

د، مخلوقات خدا مانندر دریا، کشتی شب و روز، اختالف لسمان و زمینخلق : 

علم: 

سنت
اهمیت

عمیق و دقیق انواع

موضوع

عاهمنهایی علم به ارتباط اجزاء ثمره توحید : اثر
غیراوهویت دارتفکر در موضوعات عبث و :  ناظر به موضوع لفت

دودعدم توانایی برای شناخت مطلق توسط انسان با حس مح: ناظر به متفکر

لناهتزام به هوازمشئ موجب اهتزام به : 
بر خالف ثروت و قدرتنقصان، طغیان به خاطر : 

حیرت و ندانیجهان بینیتواضع و خودبینیو غرور : علمپله های 
علم الزمه تفکردهیل ضرورت لن

لفت لن 

(عدم وضع چیزی از جانب خویش) جاعدم تصدیق بی
(عدم رد در مواقع جهل و نالگاهی) بی جاعدم تکذیب 

پیمان خدا از بشر در این باب

از دست دادن اهمیت موضوعات به خاطر تکرار شدنشان:  محدودیت بشر

نافع: اسالمعلم مورد تأکید و تأیید نوع 
دینی

معارض
ساکت

علم
طغیانعلم ناقص موجب نسبت به علم برتری عدم : لنکسب کامل اهمیت 

تفکر
...شتر و 

تقابل نگر


