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اثباتىثبوتى و عدالت 

اثباتىعدالت ثبوتى و : يك نكته•
ه از اين روايت، و روايات مؤيد آن، مى توان اينن نكتنه را افنت ا •

ا كر  كه هر گونه عملى كه توهم برخور  ناعا النه با  و طنر   عنو
را  ر پى  اشته باشد، حنرا  افنت،  نه مينتً ما  از فنوى  ا نى 

و  نه صورت بگ ر ،  ه به صورت غ ر ميتً م از فوى وى باشند
ى وى حتى از  يگر مرتبطان به  ا رفى، مانند مترجم  ا ى يا منشن

.باشد

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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اثباتىثبوتى و عدالت 

ثبوتااًايد به بيان ديگر، دستگاه قضايى اسالم نه تنها ب•
باشاد، نيا  عاادلاثباتااًبه عدل رفتار كند، بلكه بايد 

ناد يعنى در ذهنيت عمومى مردم به گونه اى تجلاى ك
كه همگان آن را به عنوان مجموعه اى كه باه عادالت 
ه و اسالم عمل مى كند، بپذيرند و هر گونه عملاى كا
.اين ظاهر بيرونى را مخدوش كند، شرعاً حرام است

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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اثباتىثبوتى و عدالت 
تمايل  لبى به يك فو•
 عوا آنچه  ر اين روايات به آن تصريح شده، رعايت مياوات از فوى  ا ى  ر رفتار با  و طر •

اما اگر او  ر  ل به يك طر   عوا تمايل  اشته باشد و اين امنر هن ب بنروزى  ر رفتنار او. افت
هر  ند از روايت صح حه ى ابوحمزه ثمنالى از امنا  ( 512)نداشته باشد،  ن ن م لى حرا  ن يت؛

افنتان عل نه الينال    ر اين روايت حضرت. با رعل ه اليال  ممكن افت،  ن ن وجوبى توهم شو 
هنگنامى . افرائ ل را نًل مى كند كه  ر ب ن آنان به حق و عدل  ضاوت مى كنر يكى از  ضات بنى

خت خو  بعد از مرگ من، مرا غيل بده و ك ن كن و مرا بر ت: كه مرگش فرا رف د به هميرش گ ت
س ولى پ. پس از مرگ وى، زن همان كر .  رار بده و صورت مرا بپوشان تا امر بدى مشاهده نكنى

ى ناگاه كرمى را مشاهده كنر  كنه ب ننى شنوهرش را من. از مدتى  هره اش را گشو  تا آن را بب ند
 :تشوهر به او گ . شب هنگا  شوهرش را  ر خواب  يد. از اين امر آش ته شد و ناله فر ا . خور 

. و آنچه  يدى بنه خناطر بنرا رت بن: مر  گ ت. بله: آيا از آنچه  يدى آش ته و ناالن شدى؟ گ ت
هنگامى كه نز  من نشيتند، منن  ر  لنم. روزى او براى  ا رفى همراه شخص  يگرى نز  من آمد

ز آن پس از  ا رفى، حق وا عا  ا. خدايا حق را به او بده و حكم را از طر  مًابلش برگر ان: گ تم
(513.)پس آنچه  يدى به  ل ل خوافته ى  ل من بو . او بو ، پس من به ن ع او حكم كر  

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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اثباتىثبوتى و عدالت 
ت، بنه ولى اين روايت ناظر به ب ان حكم ن يت و همان گونه كه صاحب جواهر ن ز اشاره كر ه افن•

پس ( 514.)منظور ترغ ب و تشويق براى رف دن به مراتب بلند مياوات  ر  ضاوت ب ان شده افت
از فوى  يگر، حاالت روحى و ( 515.)نهايتا  ب ان كراهت تمايل  لبى  ا ى به يك فوى  عوافت

عال ارا ى تمايالت  لبى،  ون امورى اخت ارى ن يتند، مور  امر و نهى شرعى كه فًط مخصوص اف
ن، افت،  رار نمى گ رند و اگر  ر جايى  ن ن امورى مور  امر و نهى شرعى  رار گ رند، منرا  از آ

صنلى كنر و شايد اين فخن منًول از نبى ا. مًدمات آنها مى باشد كه از  ب ل افعال اخت ارى هيتند
هناا  ينمى ف منا كملنك و كننت كعلنم بمنا «اهلل عل ه وآله  ر مور   َينم بن ن زننان كنه فرمنو  

م و  ر آن   زى افت كه مالك آن هيت) به لحاظ حًوق زناشويى(اين تًي م من ( [516)»الكملك
نكتنه باشند ، ناظر به هم ن]آگاه ترى) يعنى تمايل  لبى به هميران(تو به آنچه من مالك آن ن يتم 

عننى پس اگر حبّ و بغن  منور  امنر و نهنى  نرار گ نر ، ي. كه امور  لبى، افعال اخت ارى ن يتند
.مًدماتى كه منجر به حبّ يا بغ  مى شو ، متعلق امر و نهى هيتند

افت و اين البته از فخن محًق حلى بر مى آيد كه امور  لبى اخت ارى افت، ولى كنترل آن مشكل•
(517.)نكته جاى تأمل  ار 

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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اثباتىثبوتى و عدالت 

ميلمانرفتار با غ ر •
يك طر   عوا، ميلمان و طنر   يگنر، غ نر مينلمان باشند، اگر •

تفااوت ملالمان و كاافر باه ل اا  قاضى مى تواند در حدى كاه 
د بروز م فو  باشد، در برخورد با آنها رفتار متفاوتى از خوحرمت

لمان را ، مثال  ميندهد و نلبت به مللمان احترام بيشترى قايل شود
(518.)بنشاند و كافر را اييتا ه نگه  ار 

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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اثباتىثبوتى و عدالت 

ك ن نر عل ه اليال  با ينابن  دامى  ر مغنى روايتى نًل مى كند كه على•
ال  را عل نه الينيهو ى حضرت. يهو ى بر فر يك زره اختالفى پ دا كر 

يح شنر. آن  و نز  شريح  ا نى رفتنند. به  ا گاه ميلمانان  عوت نمو 
ه عل نعل ه اليال  را  يد، از جاى خو  برخافت و حضرت ون حضرت

اليننال  را  ر جايگنناه خننويش نشنناند و خننو  همننراه يهننو ى مًابننل 
اگنر طنر : عل نه الينال  فرمنو اما  علنى. عل ه اليال  نشيتحضرت

 عواى من يك ميلمان بو ، همراه او روبروى تو منى نشينتم، ولنى از 
التيناووهم فنى «: رفول خداصنلى اهلل عل نه وآلنه شنن د  كنه فرمنو 

(519].)با آنها  ر جايگاه نشيتن مياوى  رار نگ ريد[» المجالس

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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اثباتىثبوتى و عدالت 

ن ز نشنان ( 520)»حتى يعطوا الجزية و هم صاغرون«آيه ى شري ه •
مى  هد، اهل ذمّه هر  ند از حمايت حًو ى افال  و امن ت  ر جان 

.و مال برخور ارند، ولى احترامى مشابه ميلمانان  ر جامعه ندارند
را  از اين رو،  ا ى بايد به ت اوت ميلمان و غ ر مينلمان  ر احتن•

. توجه كند و براى ميلمان حرمت ب شترى  ايل شو 

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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اثباتىثبوتى و عدالت 

اشد كنه گونه اى باز فوى  يگر، اين ت اوت  ر برخور  نبايد بهلكن •
 ؛ يعننى عدالت اثباتى  ا ى يا  فتگاه  ضايى افال  را مختل فناز

 هننره اى غ ننر عننا ل از آن  ر ذهننن فننر  غ ننر ميننلمان ايجننا  
(521.)نمايد

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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اثباتىثبوتى و عدالت 

:حاصل فخن  ر  ند نكته خالصه مى شو •

ى  ا ى بايد از هر عملى كه  هره ى عدالت او و  فتگاه  ضناي .1•
بوتنا  يعنى ننه تنهنا بايند ث. افال  را خدشه  ار مى كند، اجتناب كند

.باشدعدالت را مراعات كند، بلكه اثباتا  ن ز بايد حافظ اين عدالت

و ؛ اگنر  ا ى بايد نيبت به ميلمانان احترا  يكيانى  اينل شن .2•
. ه از نظر اجتماعى مو ع ت مت اوتى  اشته باشند

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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اثباتىثبوتى و عدالت 

ه  ا ى بايد احترامى را كه به ميلمان مى گاار ، بنا احتنرا  بن .3•
.كافر مت اوت باشد

ر  و تمايل  لبى  ا ى به يك فوى  عوا، حتى  ر جايى كه هن .4•
ا فو، ميلمان هيتند، ما امى كه بروز خارجى پ ندا نكنند شنرعا  بن

.مانعى مواجه ن يت

174، ص (قضاوت و قاضی)1قضاوت در اسالم،ج
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معيارهای آزادی اقتصادی

معیارهای 
آزادی اقتصادی

حاکمیت قانون

اندازه دولت

یکارآیی نظارت

باز بودن بازار
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معيارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
هزینه مالیاتی ، 

هزینه های دولت و 
بهداشت مالی

کارآیی نظارتی
آزادی تجارت ، 

آزادی کار و آزادی 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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aspects of economic freedom

• The 12 aspects of economic freedom measured in 
the Index are grouped into four broad categories: 

• Rule of law (property rights, judicial effectiveness, 
and government integrity); 

• Government size (tax burden, government 
spending, and fiscal health); 

• Regulatory efficiency (business freedom, labor 
freedom, and monetary freedom); and 

• Market openness (trade freedom, investment 
freedom, and financial freedom). 
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معيارهای آزادی اقتصادی
ه جنبه آزا ی ا تصا ی كه  ر ايندكس اندازه گ ری شنده انند بن12•

: هار  فته گيتر ه گروه بندی می شوند
؛( ولتحًوق مالك ت ، اثربخشی  ضايی و تمام ت)حاكم ت  انون •
؛(هزينه مال اتی ، هزينه های  ولت و بهداشت مالی)اندازه  ولت •
؛ و(آزا ی تجارت ، آزا ی كار و آزا ی پولی)كارآيی نظارتی •
آزا ی تجنارت ، آزا ی فنرمايه گنااری و آزا ی )باز بو ن بنازار •

(.مالی
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معيارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
هزینه مالیاتی ، 

هزینه های دولت و 
بهداشت مالی

کارآیی نظارتی
آزادی تجارت ، 

آزادی کار و آزادی 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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rule of law

• The rule of law is defined in the Oxford English 
Dictionary as: "The authority and influence 
of law in society, especially when viewed as a 
constraint on individual and institutional behavior; 
(hence) the principle whereby all members of a 
society (including those in government) are 
considered equally subject to publicly disclosed 
legal codes and processes."[2] The term "rule of 
law" is closely related to "constitutionalism" as well 
as "Rechtsstaat", and refers to a political situation, 
not to any specific legal rule.[3][4][5]

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
https://en.wikipedia.org/wiki/Law
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-OED-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutionalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-5
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حاكميت قانون
رح حاكم ت  انون  ر فرهنگ لغت انگل ينی آكين ور  بنه اينن شن•

: تعريف شده افت
ينك ا تدار و تأث ر  انون  ر جامعه ، به ويژه هنگامی كه به عنوان"•

ل اين اص( از اين رو)محدو يت  ر رفتار فر ی و نها ی تلًی شو  ؛ 
از جمله افرا  موجنو   ر )كه به موجب آن تما  اعضای يك جامعه 

به همان اندازه مشمول آي ن نامه ها و مراحنل  نانونی افشنا (  ولت
". شده عمومی  رار گرفته اند
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حاكميت قانون
"و همچنننن ن"مشنننروطه "بنننا"حاكم نننت  نننانون "اصنننطالح•

Rechtsstaat  افنی ارتباط تنگاتنگی  ار  و به يك و ع ت ف"
. انون  انونی. اشاره می كند ، نه به موار  خاص
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معيارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
واثربخشی قضایی 
تمامیت دولت

اندازه دولت
هزینه مالیاتی ، 

هزینه های دولت و 
بهداشت مالی

کارآیی نظارتی
آزادی تجارت ، 

آزادی کار و آزادی 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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judicialقضايیاثربخشی  effectiveness 

• Effectiveness and fairness of judicial systems.

• Citizens expect court decisions to be 
implemented in an effective and fair manner.

• Well-functioning civil justice systems protect 
the rights of all citizens against infringement of 
the law by others, including by powerful parties 
and governments.

• Effectiveness and fairness of judicial systems - OECD iLibrary

https://www.oecd-ilibrary.org › effectiveness-and-fairness-of-judicial-system...

https://www.oecd-ilibrary.org/effectiveness-and-fairness-of-judicial-systems_5jrxt392q4kd.pdf
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judicialقضايیاثربخشی  effectiveness 

. قضايیو انصا  ف يتمهای اثربخشی•
نص انه انتظار  ارند كه تصم مات  ا گاه با روشی مؤثر و مشهروندان •

.اجرا شو 
ف يتم های عدالت مندنی بنا عملكنر  منافنب ، از حًنوق همنه •

و شهروندان  ر برابر نً   انون توفط  يگران ، از جملنه احنزاب
. ولتهای  درتمند ، محافظت می كنند
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معيارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
هزینه مالیاتی ، 

هزینه های دولت و 
بهداشت مالی

کارآیی نظارتی
آزادی تجارت ، 

آزادی کار و آزادی 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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Integrity

• Integrity is the practice of being honest and 
showing a consistent and uncompromising 
adherence to strong moral and ethical principles 
and values.

صنا ق بنو ن و نشنان  ا ن پايبنندی صداقت عملای •
مداو  و فازش ناپاير بنه اصنول و ارزشنهای محكنم 

.افتاخال ی 
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معيارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
، هزینه مالیاتی 

هزینه های دولت و 
بهداشت مالی

کارآیی نظارتی
آزادی تجارت ، 

آزادی کار و آزادی 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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tax burden

• In economics, tax incidence or tax burden is the 
effect of a particular tax on the distribution 
of economic welfare.

أث ر ، تنباار ماليااتی ا تصا  ، بروز مال ات يا  ر •
.مال ات ويژه  ر توزيع رفاه ا تصا ی افت

https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_economics
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tax burden

tax burden the total amount of 
TAXATION paid by the citizens 

of a country in the form of 
INCOME TAX, CORPORATION 
TAX, VALUE-ADDED TAX, etc.

Collins Dictionary of Business, 3rd ed. © 2002, 2005 C Pass, B Lowes, A Pendleton, L 
Chadwick, D O’Reilly and M Afferson
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)ه ينه مالياتی (مالياتیبار 

بار مال اتی•
ك بار مال اتی مبلغ كل مال ات پر اخت شنده توفنط شنهروندان ين•

رزش مال نات اشركتها، مال ات بر  رآمد، كشور را به صورت مال ات 
.افزو ه و غ ره پر اخت می كند
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tax burden

• tax burden

• The amount of income, property, or sales tax levied 
on an individual or business. Tax burdens vary 
depending on a number of factors including 
income level, jurisdiction, and current tax 
rates. Income tax burdens are typically satisfied 
by deductions from an individual's paycheck each 
time he or she is paid. Depending on the amount 
of allowances claimed by the individual, a tax 
burden may exceed the total amount 
of money deducted during the taxable period.

Read more: http://www.investorwords.com/8711/tax_burden.html#ixzz6A57tFHOn

http://www.investorwords.com/205/amount.html
http://www.investorwords.com/2400/income.html
http://www.investorwords.com/4370/sales_tax.html
http://www.investorwords.com/623/business.html
http://www.investorwords.com/10438/number.html
http://www.investorwords.com/1872/factor.html
http://www.investorwords.com/10180/level.html
http://www.investorwords.com/2687/jurisdiction.html
http://www.investorwords.com/4909/tax_rate.html
http://www.investorwords.com/2411/income_tax.html
http://www.investorwords.com/1340/deduction.html
http://www.investorwords.com/3569/paid.html
http://www.investorwords.com/5402/allowance.html
http://www.investorwords.com/9617/exceed.html
http://www.investorwords.com/11320/total.html
http://www.investorwords.com/3100/money.html
http://www.investorwords.com/7597/deducted.html
http://www.investorwords.com/7730/taxable.html
http://www.investorwords.com/3669/period.html
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بار مالياتی
تعريف•
ر  ينا م زان  رآمد ، امالک يا مال ات فروش تعلق می گ ر  بر يك ف•

رآمد ، بار مال اتی بيته به تعدا ی از عوامل از جمله فطح  . تجارت
ر بارهنای مال نات بن. صالح ت و نرخ مال ات فعلی مت ناوت افنت

 رآمد معموال  با كير حًوق و  فنتمز  ينك شنخص هنر بنار كنه 
هنای بيته به م زان كمك هزينه. پر اخت می شو  را ی می شوند

بلغی كه مطالبه شده توفط فر  ، ممكن افت يك بار مال اتی از كل م
. ر  وره مشمول مال ات كير می شو  ، فراتر رو 




