
  

88

٨٨

  روان جامعه از منـظر آيات و روايات نقش عـدالت در سالمت
  

  2، اسالم آقاپور1دكتر محمدرضا نورمحمدي
  ي تحقيقات طب اسالمي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد استاديار و عضو كميته -1
 محقق مركز تحقيقات طب و دين، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج)مدرس دانشگاه و  -2

  ، دانشگاه علوم پزشكي شهركردمحمدرضا نورمحمدي نويسنده مسئول:
  

  خالصه
ترين معـارف دينـي    از مسائل مهم زندگي بشري و از برجسته  عدل و عدالت،

يابـد و   است كه در صورت رعايت آن، بسياري از دردهاي بشري التيـام مـي  
شود. رعايت عدل به معناي  بسياري از نيازهاي زيبا و فطري بشري برآورده مي

هاي گوناگون آن و نيز تبيين آن از منظـر   شناخت جنبه واقعي كالم، نياز به
معارف الهي دارد و اين نوشـتار بـه همـين منظـور كوشـيده اسـت بـا روش        

ي آراي گونـاگون، معـاني و    استقرايي و تكيه بر قـرآن و روايـات، و مقايسـه   
 معاني لغـوي و مصاديق اين مفهوم عالي الهي را در هجده بخش تبيين كند: 

گـذاري،   عدل در نظام تشريع و قانونعدل در نظام آفرينش،  اصطالحي عدل،
عدالت به عنوان صفتي خُلقي، عدالت يكي از اركان دعـوت انبيـا، همـاهنگي    
عدالت با فطرت بشر، منشأ اختالف عدليه و اشاعره در عدالت خداوند، عـدل  

ور خداوند از منظر قرآن، عدالت رهبر و قاضي و شاهد، عدالت در خانواده و ام
هاي ظلـم و موانـع    مالي و اقتصادي، عدالت در پاداش و كيفر اخروي، زمينه

هاي  اجراي عدالت، اسباب و شرايط عدالت و نهايتاً آثار و ثمرات عدالت، بخش
در بعد اجتماعي، برخورداري از   گوناگون اين نوشتار است. نتايج رعايت عدالت،

وصـوف شـدن بـه عفـاف،     و در بعد فردي، م  شادي و نشاط جسمي و روحي؛
سـعادت    پاكي دست و دامن و زبان و دوري از گناهـان و نهايتـاً    پوشي، عيب

  دنيوي و به ويژه اخروي است.
  عدل، عدالت، قرآن، روايات، مصاديق عدالت، آفرينش، فطرت، كلمات كليدي:

  سعادت
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  هــمقدم
رانه مدا خداوند تبارك و تعالي در تنزيل شريف خود، با رويكردي عدالت

زَلْنَا معهم الْكتَاب و بِالْبينَات و لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا(فرمايد:  مي الْميزَانَ ليقُوم  أَنْ
طسبِالْق كتابها  آن با و ؛فرستاديم روشن ييلدال با را خود رسوالن ما« 1)النَّاس 

 ،مردم تا كرديم نازل )عادالنه قوانين و باطل از حق شناسايي) و ميزانِ (آسماني(
العدلُ ( اند:  علي(ع) نيز در تعريف و اهميت عدل فرموده». كنندقيام  عدالت به

 هقوام العالم. العدلُ فضيله االنسان. انّ العدلَ ميزانُ اهللا الّذي وضع به اساس
لَ للخلقِ و نصبه القامه الحقّ فال تخالفه و ال تعارضه في سلطانه، جعلَ اهللاُ العد

عدالت، ريشه و . «2)قواماً لالَنامِ و تنزيها منَ المظالمِ و اآلثامِ و تسنيه لالسالم
ي فضيلت  اساس عالم است و بقا و دوام عالم، وابسته به عدالت است. سرمايه

انسان عدالت است. يقيناً عدالت ميزان خداوند است كه براي مردم قرار داده و 
وده است. پس نبايد با او در ميزانش مخالفت آن را به جهت برپايي حق نصب نم

نمود و در سلطنت او به مبارزه برخاست. خداوند عدل را قرار داده است براي 
عدالت موجب سربلندي و شكوفايي  پايداري مردم و پاكيزگي از ظلم و گناهان.

  »اسالم است.
تـدال  خلقت عالم و صنع زيباي پروردگار بر اساس اع ي از آن جا كه خميرمايه

است و از طرفي ديگر خداوند، مردمان را به اجراي قسط و عدالت دعوت كرده و 
چنين رمز و راز تكامل انسان و تمامي مخلوقات بر اسـاس عـدالت اسـت و     هم

دعوت به عدالت، امري بر اساس خواست فطري و طبيعي انسان بوده و از سوي 
ت و به طور كلّي علّت مهم ديگر ظلم و تجاوز از اعتدال امري قبيح و ناپسند اس

پذيري اهل اين جوامع است، به  پروري و ستم افتادگي جوامع بشري، ظالم عقب
رسد توجه ويژه به اصل اساسي عدل و عـدالت، بسـيار الزم و ضـروري     نظر مي

ي هدي(ع)  اهللا (ص) و ائمهباشد. زيرا مفاهيم واالي قرآن و سپس احاديث رسول
دهند، مسلّم  كارهاي الزم را براي زندگي بهتر ارائه مي اهبهترين و كارسازترين ر

برنده و رشددهنده، در پرتو نوراني قرآن  است كه تبيين اين مفهوم واال و پيش
ي مطلب باشد، از اين رو در اين  ي ارائه كريم و روايات اهل بيت(ع) بهترين شيوه

                                                                                                                            
  25سوره حديد، آيه  -1
  259، ص 1، ج غررالحكم و دررالكلم - 2
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باحـث تبيـين   نوشتار كوشش شده است با تكيه بر اين منابع عالي معنوي، م
  گردند.

  
  معني لغوي عدل

  نوشـته اسـت:   » عـدل «در معناي » مفردات القرآن«در كتاب  اصفهانيراغب 
العدلُ وضع الشئ في موضعه و القسطُ هو النّصيب بالعدل كالنَصف و االقساط « 

عدل قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود است «. يعني: 1»اَن يعطي قسط غيره
گفتـه  » المنيـر  المصباح «صاحب ». نصيب را گويندو قسط رسيدن به حق و 

روي در  عدل، ميانه«. يعني: 2»العدل القصد في االمور و هو خالف الجور«است: 
عدل و «آمده است: » المنجد  خالصه«در ». امور؛ و آن خالف ظلم و ستم است

 ي هداد، بهره و نصيب، مقدار، ترازو، روزي و قسمتي از دين را گويند. البتّه واژ
درباره » صحاح«. در 3»است» جور و بيداد كردن«با فتح اول به معني » قَسط«
العدلُ خالف الجور. يقال: عدلَ عليه فـي  «اين گونه نوشته شده است: » عدل«

شود: در  عدل، خالف جور و ستم است. گفته مي«. يعني: 4»القضيه، فهو عادل
  نامـه  در لغـت ». و عـادل اسـت  قضيه، نسبت به او با عدالت رفتار نمود، پس ا

عـدل، داد دادن و صـفتي از   «آمده است: ») االرب منتهي«دهخدا (به نقل از 
(نيكـي كـردن)   » بِـرّ «صفات خداوند و آن در حضرت اقدس الهي، به معنـي  

العدلُ ما قام في النّفوس، انّه مستقيم و هو «گويد:  مي» العرب لسان. «5»است
 الجور؛ و العدلُ الحكم عدل آن چيزي است كه در نظـر  «يعني:  .6»بالحقضد

و عدل را » نفوس، كار درست و استواري است. عدل، حكم نمودن به حق است
  بر چهار نحو متصور است:

  
 عدل در حكم نمودن و قضاوت كردن. -1

 )طسبِالْق منَهيكُم بفَاح تكَمنْ ح   7)و إِ
  دالت حكم كن).(اگر در بين مردم قضاوت نمودي، پس به ع

                                                                                                                            
  المنير، ذيل عدل المصباح  -2  ، ذيل عدلمفردات الفاظ قرآن -1
  صحاح، ذيل عدل -4    ، ذيل عدلالمنجد  خالصه -3
  ، ذيل عدلالعرب لسان -6    دهخدا، ذيل عدل نامه لغت -5
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 عدل در گفتار و شهادات. - 2

)لُواْ و دفَاع 1)إِذَا قُلْتُم  
  (هر زمان كه شهادت داديد، به حق شهادت دهيد).

 گزيني. عدل در فديه و جاي -3

  2)والَ يقْبلُ منْها عدلٌ(
  شود). (روز قيامت كسي به جاي ديگري كيفر نمي

 عدل به معني شرك. -4

)الَّذ لُونَثُم دع هِم يب   3)ينَ كَفَرُواْ بِرَ
)دهند مي ا كافران براي پروردگار خود، شريك و شبيه قرارام.(  

العـدلُ الحكـم باالسـتواء. العـدلُ نقـيض      «اسـت:   آمده» اللغه مقاييس«نيز در 
عدل، حكم نمودن به درستي و مساوات؛ و ضـد جـور و سـتم    «. يعني: 4»الجور
  ».است

  
  دلمعني اصطالحي ع

شرح «و » تجريداالعتقاد«علماي كالم و متكلّمين اسالمي، در كتبي مانند 
  اند. ، عدل و قسط را در اصطالح، چند گونه تعبير كرده»حادي عشر

اند عدل، قرار گرفتن هر چيزي در جاي خـود اسـت؛ كـه ايـن      برخي گفته -1
  تعبير، همان معناي لغوي عدل است.

» اسـاس تسـاوي   رعايـت حقـوق بـر   «يـا  و » تساوي«برخي معني عدل را  -2
تواند تعريف عدل باشد، چون تعريف بايد جـامعِ   اند، لكن اين معني نمي دانسته

افراد و مانعِ اغيار باشد و حال آن كه تمام موارد تساوي، عدل نيسـت و تمـام   
موارد عدل هم تساوي نيست؛ در واقع بين عدل و تساوي، عموم و خصوص من 

خي از موارد عدل، تساوي است نه تمام موارد؛ حال آن كه وجه هست؛ يعني بر
  تعريف بايد به حمل اولي ذاتي باشد.

  اند. تفسير نموده» تبعيض«برخي عدل را در مقابل  -3

                                                                                                                            
  123سوره بقره، آيه  -2    152سوره انعام، آيه  - 1
  اللغه، ذيل عدل مقاييس -4     1سوره انعام، آيه  -3
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انـد كـه    دانسته» حق دادن حق و نصيب به ذي«و برخي عدل را به معني  -4
  است.» قسط«اين همان معني 

فيض به هر موجود  ي افاضه«شده،  معني ديگري كه براي عدل گفته -5
  است.» مستعد كمال و فيض

  .1رود گانه در جاي خود و به تناسب موضوع به كار مي هر يك از اين معاني پنج
هايي دقيق و شاعرانه، در مواضع مختلف مثنوي  موالنا نيز درباره عدل با تمثيل

  :2گويد مي
  

    عدل چه بود؟ آب ده اشجار را 
  دادن خار راظلم چه بود؟ آب 

    عدل، وضع نعمتي در موضعش
  كَش نه به هر بيخي كه باشد آب

  ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعي
  كه نباشد جز بال را منبعي

***  
    موضع رخ، شه نهي، ويراني است
  موضع شه، اسپ هم ناداني است

  عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش
  3ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش

  
البالغـه، در   در نهـج   بندي و تفسيري دقيـق و جـامع،   امام علي(ع) در تقسيم

و العدلُ منها علي اربع شعب: علي غائض «فرمايد:  تعريف عدل و شُعب آن مي
الفهم و غور العلم و زهره الحكم و رساخه الحلم. فمن فهم علم غور العلم و من 
علم غور العلم صدر عن شرايع الحكم و من حلم لم يفرط في امره و عاش في 

فرمايـد و   حضرت، ايمان را بر چهار پايه و اساس تقسيم مي. 4»الناس حميدا
دهـد:   شمارد و براي عدل، چهار شعبه قرار مي عدل را يكي از اركان ايمان مي

                                                                                                                            
  81، عدل الهي، ص مطهري 1
  768مثنوي معنوي، ص  2
  1032مثنوي معنوي، ص  3
  31نهج البالغه، حكمت  -4
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دقّت در فهم، غور در علم و دانش، قضاوت صحيح و حلم و بردباري ثابت و پا بر 
خوب بفهمد، به اعماق فرمايند: آن كس كه  جا. حضرت در بيان شعب عدل مي

احكـام   ي كند و كسي كه به عمق علم برسد، از سرچشمه دانش آگاهي پيدا مي
گردد؛ و آن كس كه حلم و بردباري داشته باشـد، در كـار خـود     سيراب باز مي

كند و در ميان مردم بـا آبرومنـدي و سـتودگي زنـدگي      تفريط و كوتاهي نمي
  خواهد كرد.

در مورد تفاوت عدل و جود سؤال شد. حضرت  همچنين از اميرالمؤمنين (ع)
العدلُ يضع االمور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها؛ و العدل «فرمودند: 

عدل، امور را در جاي خود . 1»سائس عام؛ و الجود عارض خاص. فالعدل اشرفهما
نمايد. عدل، امري قابل اجرا  دهد، ولي جود آن را از جاي خود خارج مي قرار مي

گردد؛ پس عدل  وم مردم است، حال آن كه جود در موارد خاص جاري ميبر عم
  بر جود برتري دارد.

  
  عدل در نظام آفرينش

در تكوين و آفرينش هستي، عدل نمود بارزي دارد، يعني خلقت عالم بر اساس 
اعتدال و بدون كم و زياد است. از آن جا كه راز بقاي موجودات، اعتدال اسـت؛  

الي، تمامي موجودات را متعادل و هماهنگ آفريـده اسـت؛   خداوند تبارك و تع
چنان كه خود ذات اقدس الهي، در مورد هماهنگي و چرخش و گردش موزون 

زِيـزِ الْعلـيمِ *   ( فرمايد:  كواكب مي يرُ الْعتَقْد كا ذَلرٍّ لَّه والشَّمس تَجرِي لمستَقَ
رَ قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى  الْقَمـا أَن     وـي لَهغنبي سيمِ * لَـا الشَّـمونِ الْقَدرْجكَالْع ادع

رَ ولَا اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ الْقَم رِكزيـ (ن ديو خورش« .2)تُد 
ـ ا .قرارگاهش در حركـت اسـت   يسوه ب وستهياست) كه پ يتيها آ آن يبرا  ني
كه  ي(و هنگام ميقرار داد ييها گاه ماه منزل يبرا و؛ ناستخداوند قادر و دا ريتقد

و  شـكل  قوسـي  ي كهنـه  ي صـورت شـاخه  ه كرد) سرانجام ب يمنازل را ط نيا
را سزاست كه به ماه رسد و نه شب بر روز  ديخورش نه .ديآ يخرما در م زردرنگ

  ».خود شناورند ريو هر كدام در مس رد؛يگ يم يشيپ

                                                                                                                            
  437نهج البالغه، حكمت  -1
  38-40سوره يس، آيات  - 2
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اي از اعتدال  مورد آفرينش موزون افالك كه خود نشانه ذات باري تعالي نيز در
الَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقًا ما تَرَى (فرمايد:  در خلق نظام هستي است، مي

رَ  صجِعِ الْبار ورٍ * ثُم رَ هلْ تَرَى من فُطُ صجِعِ الْبفَار تن تَفَاونِ ممي خَلْقِ الرَّحف
تَينِ  رَّ و حسيرٌكَ هأً ورُ خَاس صالْب كإِلَي بنقَلكه هفت آسمان را  يهمان كس« 1)ي

 يبـ يتضـاد و ع  چيخداونـد رحمـان هـ    نشيدر آفـر  د؛يآفر گريد كيبر فراز 
 بـار  !؟يكنـ  يمشـاهده مـ   يشكاف و خلل چيه اينگاه كن، آ گري! بار دينيب ينم
خلـل و   يجوو  در جست) نگاه كن، سرانجام چشمانت (ي(به عالم هست گريد

كـه خسـته و نـاتوان     يدر حـال  ،گردد يتو باز م ينقصان ناكام مانده) به سو
وقتي هر چيزي در جاي درست خود قرار گرفته باشد و بر اساس نظم ». است!

اي  گيـران، هرگـز نكتـه    هاي خرده و اعتدال دقيق، مهندسي شده باشد، چشم
  يابد! گذاري نمي براي انگشت

رُ بِحسبانٍ * (فرمايد:  ان، در همين باره ميباز حضرت رحم الْقَمو سالشَّم
و ماه با  ديخورش. «2)والنَّجم والشَّجرُ يسجدانِ * والسماء رفَعها ووضَع الْميزَاَن

! آسمان را كنند ياو سجده م يو درخت برا اهيگ .گردند يم يحساب منظّم
  ».گذاشت و قانون زانيبرافراشت و م
بديل اعضا و جوارح انسان  ي خلقت موزون و بي چنين درباره خداوند هم

واك (فرمايد:  مي فَس ي خَلَقَكرِيمِ * الَّذ رَبك الْكَ يها الْإِنسانُ ما غَرَّك بِ يا أَ
لَكدمغرور ساخته  متيتو را در برابر پروردگار كر زيانسان! چه چ يا« .3)فَع
  ».و سامان داد و منظّم ساخت ديكه تو را آفر ييخدا همان است؟!

فرمايد:  اميرالمؤمنين علي (ع) در مورد سبب استحكام آسمان و زمين مي
آسمان و زمين بر اساس اعتدال آفريده . «4»بالعدل قامت السموات و االرض«

  »شده است.
عدل، . «5»العدلُ اساس به قوام العالم«فرمايد:  عدالت مي ي چنين آن اسوه هم

» ريشه و اساس عالم است و قوام و دوام و بقاي جهان وابسته به عدل اسـت. 
آيد، منظور از عـدل در نظـام آفـرينش،     البتّه همان گونه كه از شواهد بر مي
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  موزون بودن و اعتدال و با حساب و كتاب بودن آن، بر اساس حكمت خداونـد
  حكيم است.

خداوند سبحان بر اساس عدالت، در نظام پردازيم كه  اينك به ذكر مصاديقي مي
  گذاري براي بشريت تشريع فرموده است. اختياري و قانون

  
  گذاري عدل در نظام تشريع و قانون

چنان كه در كتاب تكوين و آفرينش پروردگار، اعتدال و هماهنگي بين  هم
گردد، هماهنگي و اعتدال در نظام تدوين و  مخلوقات به وضوح مشاهده مي

  باشد نيز مشهود است. خداوندي كه خود مظهر عدل ميتشريع 
نظير، قرآن كريم كـه كتـاب تشـريع     تر و به عنوان مصداقي بي در بياني روشن

خداوند و قانوني از طرف اوست، براي نظام زندگي انسان در ابعاد مختلف فردي، 
اجتماعي، خانوادگي، سياسي، حكومتي، تربيتي و اقتصـادي، بـر اسـاس كتـاب     

ن، داراي شكلي بسيار هماهنـگ و مـوزون اسـت؛ يعنـي تمـام احكـام و       تكوي
دستورهاي آن در جاي دقيق خود مطرح و متناسب با فطرت و نيازهاي حقيقي 
بشر تشريع گرديده، آن چنان كه خداوند براي اثبات حقّانيـت خـود، فطـرت    

است:  انساني را به نظاره و تعمق در هماهنگي نظام تكوين دعوت كرده و فرموده
) خَلْقِ اللَّهيلَ لدا لَا تَبهلَيع رَ النَّاس رَةَ اللَّه الَّتي فَطَ فَأَقم وجهك للدينِ حنيفًا فطْ

 آيين متوجه را خود روي پس. «1)ذَلك الدينُ الْقَيم ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ
 ؛آفريـده  آن بـر  را هـا  انسان خداوند، كه ستا فطرتي اين! كن پروردگار خالص

 مـردم  اكثـر  ولـي  وار،اسـت  آيـين  اسـت  اين؛ نيست الهي آفرينش در دگرگوني
رَاه في الدينِ قَد تَّبينَ الرُّشْد مـنَ  (فرمايد:  و در جاي ديگر مي». دانند نمي الَ إِكْ

ن بِاللّهؤْم ي و كْفُرْ بِالطَّاغُوتنْ يفَم ا  الْغَيلَه امصالَ انف ثْقَى و رْوةِ الْ بِالْع كستَماس فَقَد
يملع يعمس اللّهـ در قبول د. «2)و ـ (ز سـت ين ياكراهـ  ن،ي ) راه درسـت از راه  راي

و هـر   طانيبت و ش(كه به طاغوت  يكس ن،يبر ا روشن شده است. بنا ،يانحراف
چنگ  يمحكم ي دستگيرهبه آورد،  مانيكافر شود و به خدا ا )انگريموجود طغ

  ».و خداوند، شنوا و داناست؛ ستيآن ن يزده است كه گسستن برا

                                                                                                                            
  30سوره روم، آيه  - 1
  256سوره بقره، آيه  -2



  

96

٩٦

در همين باره، يعني اعتدال ذاتي در آفرينش و نظام تكوين و تشريع الهي، از 
كلّ مولود يولد علي الفطره ثم «رسول اهللا (ص) نقل شده است كه فرمودند: 

شود،  هر طفلي كه از مادر متولّد مي. «1»ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه
آفرينش او بر اساس فطرت است، لكن اگر از مسير حق و ميزان، منحرف 

گردد و راه اعوجاج و گمراهي از قبيل يهوديت و نصرانيت و مجوسيت  مي
نمايد، به جهت تربيت غير صحيحي است كه از پدر و مادر  انتخاب مي

  ».آموزد مي
العدلُ رأس االيمان، «فرمايد:  ت عدل در نظام تشريع ميامام علي(ع) در اهمي
حيـات احكـام ديـن     ي ايمان و مايه ي عدل، سرمايه. «2»العدلُ حياه االحكام

  ».است
كـه تمـام احكـام تشـريعي      آيـد  از آيات و رواياتي كه ذكر شد، چنين بر مـي 

اهي خـو  پروردگار، هماهنگ با نظام تكويني اوست و در نتيجه، عدل و عدالت
هاي فطري بشر است؛ چنان كه امام علي (ع) در بيـان هـدف    يكي از خواسته
و واتر اليهم انبيائه ليستادوهم ميثاق رسله  هميفبعث ف«فرمايد:  بعثت انبيا مي

خداوند انبيايش را يكي پس از ديگـري  . «3»فطرته و يذكروهم منسي نعمته
لم ذر (قبل از تولّد) بسته هاي فطري كه بشر با خداوند در عا فرستاد تا پيمان

  ».ها تذكّر بدهند شده را به انسان هاي فراموش است، طلب نمايند و نعمت
آيد كه عدالت، حقيقتي است كه  از مجموع آيات و روايات اين چنيني، بر مي

در تمام ابعاد و شئون زندگي انسان ريشه دارد، پس شايسته است به ابعاد 
  ي آن است، بپردازيم. خميرمايهمختلف زندگي انسان كه عدالت، 

  
  عدالت، صفتي خُلقي

عدالت يكي از صفات فضيلت در مبحث اخالق است. مرحوم شيخ انصاري در 
ي اين فضيلت اخالقي الهي، اين  درباره» عدالت«ي  در رساله» مكاسب«كتاب 

. يعني: 4»العداله كيفيه نفسانيه باعثه علي مالزمه التّقوي«اند:  چنين بيان كرده
عدالت، حالتي نفساني است كه انسان را به رعايت تقوي و مـالزم بـودن بـا    «
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ــي   ــي وادار م ــدود اله ــد. ح ــيخ انصــاري از     هــم » نماي ــوم ش ــين مرح   چن
عدالت با بلوغ «كند كه:  در مورد عالئم وجود عدالت نقل مي» ابي الصالح حلبي«

  ».دشو ي اعمال قبيح ثابت مي و كمال ايمان و اجتناب كردن از كلّيه
در سنّت پيامبر (ص) و سيرت اهل بيت (ع) عـدالت، ركـن اخـالق اسـت و از     

گردد؛ از اين رو آن بزرگواران اعتقادي و  مراتب عالي فضايل اخالقي محسوب مي
ي عدالت بودند و علماي اخالق، همچون مرحـوم   يافته گفتاري و عملي، تجسم

و امام محمد غزالي در در مبحث نفس » السعادات جامع «مهدي نراقي در  مال
هدف از تخلّق به اخالق الهي و كماالت را، تعديل قـواي  » احياء العلوم الدين«

  دانند. نفس مي
ي  . قـوه 2ي شـهويه   . قـوه 1«برنـد:   اين بزرگان براي نفس چهار قوه را نام مي

اط و و براي هر كدام از اين قوا، مراحل افر» ي عاقله . قوه4ي آمله  . قوه3غضبيه 
» عفّـت «ي شـهويه را   ي قـوه  اند؛ از جمله نقطـه  تفريط و اعتدال ترسيم نموده

نمايند و  را از نقاط افراط و تفريط اين قوه قلمداد مي» شره و انزوا«نامند و  مي
تهور و «و نقاط افراط و تفريط آن را » شجاعت«ي غضبيه را  ي اعتدال قوه نقطه
و نقاط افراط و تفريط » عدالت«ي آمله را  قوه اعتدال ي دانند و نقطه مي» ترس

ي  ي اعتـدال قـوه   چنين نقطه دانند و هم مي» پذيري تجاوزگري و ستم«آن را 
  .1نامند مي» جربزه و كودني«و نقاط افراط و تفريط آن را » حكمت«عاقله را 

آيد كه هدف  بندي علماي اخالق چنين بر مي از تبيين و شرح و تفسير و دسته
تربيت و تهذيب نفس، اعتدال قواي نفساني است. در همين باره نقل شده كه از 

اذا غض «ي صفت عدل پرسيد. حضرت فرمودند:  مردي از امام صادق (ع) درباره
هنگامي كه انسـان  . «2»طرفه من المحارم و لسانه عن المأثم و كفه عن المظالم
حذر دارد و دستش را از چشمش را از محرّمات بپوشاند و زبانش را از گناه بر 

شود. بنا بـر ايـن عـدالت،     موصوف به صفت عدالت مي  تجاوز و ظلم نگه دارد،
اي كه  صفتي نفساني و دروني است كه آثارش در اعضا و جوارح انسان، به شيوه

  ».گردد اند، ظاهر مي حضرت صادق (ع) فرموده
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  عدالت يكي از اركان دعوت انبيا
ي تشريعي خداونـد، بعثـت انبيـا اسـت و يكـي از      ها از ديگر مصاديق فرمان

ترين اهداف بعثت انبيا، دعوت به عدالت است. خداوند تبارك و تعالي در  مهم
أَنزَلْنَا معهم الْكتَاب والْميزَانَ (فرمايد:  همين باره مي و نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد

طسبِالْق النَّاس قُوميبـا  و فرسـتاديم  روشن ييلدال با را خود رسوالن ما«. 1)ل 
 نـازل ) عادالنه قوانين و باطل از حق شناسايي) و ميزانِ (آسماني( كتابها  آن

شود  از معني اين آيه چنين استفاده مي. »كنند عدالت به قيام مردم تا كرديم
ر حق با سه كه يكي از اهداف مهم بعثت انبيا، دعوت مردم به عدالت و استقرا

. معيـار  3. كتب آسـماني.  2. داليل روشن. 1اند از:  مجهز كه عبارت ي وسيله
المثل قرآن مجيد هم  سنجش حق از باطل و خوب از بد. طبيعي است كه في

احكام و قوانين، يعني سه بعد در يك  ي كننده بينه و معجزه باشد و هم بيان
بزرگ با اين تجهيزات كامـل،   محتوا؛ و به هر حال هدف از اعزام اين مردان

  چيزي جز اجراي قسط و عدل نيست.
كردند، از جمله تعليم و  دانيم كه انبيا، اهداف متعددي را دنبال مي البتّه مي

ولًا منْهم (فرمايد:  تربيت، چنان كه خداوند مي سينَ ريي الْأُمثَ فعي بالَّذ و ه
ي و هاتآي هِملَيتْلُو عي يلُ لَفن قَبوا م إِن كَانُ ةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعي و زَكِّيهِم

از  يرسول نخوانده، درس تيجمع انياست كه در م يو كسا. «2)ضَلَالٍ مبِينٍ
و  كند يم هيها را تزك و آن خواند يها م را بر آن اتشيكه آ ختيخودشان برانگ

 گمراهياز آن در  شيهر چند پ ،آموزد يبه آنان كتاب (قرآن) و حكمت م
  ».بودند! يآشكار

فرمايد:  ي هدف تربيتي پيامبران مي چنين خداوند در جاي ديگر درباره هم
)هِملَيع ي كَانَتاألَغْالَلَ الَّتو مرَه إِص منْهع ضَعيي) بارهاي و (. «3)ورسول ام

  ».دارد و گردنشان بر مي ها بود از دوش سنگين و زنجيرهايي را كه بر آن
آيد كه يكي از اهداف بعثت انبيا، تربيـت و   از آياتي كه ذكر شد، چنين بر مي

چنان كه در حـديث معـروف از    تكميل كماالت اخالقي در بين بشر بوده، هم
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تمـم مكـارم االخـالق   «(ص) نقل شده است: رسول اهللا مـن بـراي   . «1»بعثْت الُ
  ».ام القي مبعوث شدهها و فضايل اخ تكميل كريمه

توان اهداف بعثت انبيا را در ابعاد فرهنگي، اخالقي، سياسي و  به طور خالصه مي
مورد بحث ي  اجتماعي خالصه كرد. ناگفته پيداست كه منظور از رسوالن در آيه

  ، همان انبياي اولوالعزم است.»انزال كتب« ي به قرينه
  

  عدالت، هماهنگ با فطرت بشر
) 25حديد، ( .2)ليقُوم النَّاس بِالْقسط( ي گري كه از جملهي جالب دي نكته

فرمايد: مردم خود به  شود، فطري بودن عدالت است؛ چون مي استفاده مي
فرمايد: هدف اين بوده كه  خواهي و اجراي قسط و عدل قيام نمايند و نمي عدالت

ايد: مردم خود مجري فرم قسط كنند، بلكه مي ي ها را وادار به اقامه انبيا، انسان
  قسط و عدالت باشند.

مهم اين است كه مردم چنان ساخته شوند كه به خواست فطري خـويش پـي   
ببرند و خود مجري عدالت باشند و اين راه را با پاي خويش بپويند، ولي از آن 

انساني، هر قدر اخالق و اعتقاد و تقوي باال باشد،  ي جا كه به هر حال در جامعه
دارند و مانع اجراي  كشي بر مي شوند كه سر به طغيان و گردن پيدا مي باز افرادي

فرمايـد:   آيه خداوند مـي  ي قسط و عدل خواهند بود، بر همين اساس، در ادامه
أَنزَلْنَا الْحديد فيه بأْس شَديد ومنَافع للنَّاسِ( ما آهن را نازل كرديم كه در « .3)و

الهي  ي گانه آري تجهيزات سه». منافعي براي مردم آن قوت شديدي است و نيز
تواند هدف نهايي را برآورده كند كـه از ضـمانت    براي اجراي عدالت، وقتي مي

  اجرائي (آهن و بأس شديد) برخوردار باشد.
مشخّص است كه ركن اساسي و مستحكم شرع در تمام ابعاد،   با اين تفاصيل،

هاي اسالمي ساري و جاري  ون حكومتعدالت است و اين اصل مهم در تمام شئ
است؛ حتّي در رفتار با دشمنان نيز اسالم و شارع مقدس تأكيد به برخورد 

وامينَ للّه شُهداء (فرمايد:  عادالنه دارد چنان كه مي واْ قَ ونُ واْ كُ يها الَّذينَ آمنُ يا أَ
رِمنَّكُم شَنĤَنُ قَومٍ علَى جالَ يو طسبِالْق  واْ اللّه و أَقْرَب للتَّقْوى واتَّقُ واْ ه واْ اعدلُ أَالَّ تَعدلُ
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خدا  يهمواره برا ،ديا آورده مانيكه ا يكسان يا. «1)إِنَّ اللّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ
شما را به گناه و  ،يتيبا جمع يدشمن .ديده يگواه عدالت يو از رو ديكن اميق

و از  است تر كينزد يزگاريكه به پره د،يلت كنترك عدالت نكشاند! عدا
  ».با خبر است! د،يده يچه انجام م كه از آن د،يزي) خدا بپرهتي(معص

طراز با  اي است كه در اسالم، هم پس به طور خالصه بايد گفت: عدالت مسئله
اي نيست كـه در اسـالم بـه اهميـت      اصول دين قرار گرفته، زيرا هيچ مسئله

عدل همانند توحيد، در تمام ابعاد اسالم، چه مسائل اصولي  عدالت باشد؛ چون
و اعتقادي، چه مسائل فروعي و عملي ريشه دوانده؛ يعني همـان طـوري كـه    
هيچ يك از مسائل عقيدتي و عملي، آن هم در ابعاد فردي، اجتماعي و حقوقي 

ها را خالي از  چنين هيچ يك از آن از حقيقت توحيد و يگانگي جدا نيست، هم
، عدالت را بـه  »عدليه«عدل نخواهيم يافت، بنا بر اين جاي تعجب نيست كه 

اند.  عنوان يكي از اصول دين و يكي از زيربناهاي فكري مسلمانان قلمداد نموده
تر: گر چـه عـدالت يكـي از صـفات خداونـد اسـت و از اصـل         به بياني روشن

نشـأت  خداشناسي يعني توحيد، كـه نخسـتين اصـل از اصـول ديـن اسـت،       
گيرد؛ لكن ممتاز ساختن آن از ديگر صفات خداوند بسيار بامعني اسـت و   مي

عدالت  ي به همين علّت در مباحث اجتماعي اسالم، روي هيچ اصلي به اندازه
  تأكيد نشده است.

ي احاديث ذيل به عنوان نمونه براي درك اهميت موضوع كافي است.  مالحظه
و الظّلم فانّ الظّلم عند اهللا هـو الظّلمـات    اياكم«فرمايد:  پيامبر اسالم(ص) مي

از ظلم بپرهيزيد زيرا در روز رستاخيز كه هر عمل به شـكل  . «2»يوم القيامه
شود، ظلم در شكل ظلمت، تجسم خواهـد يافـت و    متناسب خود مجسم مي

  ».اي از تاريكي اطراف ظالمان را فرا خواهد گرفت پرده
ور است و ظلمت، منبع هر گونه عدم و دانيم هر خير و بركتي هست در ن مي

بالعـدل  «اند:  باشد. همان گونه عنوان شد، حضرت امير (ع) فرموده نيستي مي
» ها و زمين بر اساس عدل استوار اسـت.  آسمان. «3»قامت السموات و االرض

ي  توانـد دربـاره   اي است كه انسان مـي  اين تعبير، زيباترين و رساترين جمله
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ها مرهون عـدالت، كـه بقـاي     د، چون نه تنها زندگي انساناهميت عدالت بگوي
ها و زمين، همه در پرتو عدالت و بر اساس تعادل نيروها و قرار داشتن هر  آسمان

اي و بـه مقـدار سـر     چيز در موضع مناسب خود است؛ به طوري كه اگر لحظه
  سوزني از اين اصول منحرف شوند، رو به نيستي خواهند گذاشت.

الملك يبقي مع الكفر «خوانيم كه:  وف ديگري نقل شده است ميدر حديث معر
ها ممكن است با كفر دوام يابند، امـا بـا ظلـم     حكومت. «1»و ال يبقي مع الظّلم

زيرا ستم چيزي است كه اثر آن در همين زندگي دنيا سريع و فـوري  » هرگز.
سـي و  هـاي سيا  هـا، هـرج و مـرج    ها، اضـطراب  شود. توجه به جنگ نمايان مي

هاي اقتصادي در دنياي امروز كه همگي به سـبب   اجتماعي و اخالقي و بحران
  كند. ظلم و ستم پذيري، پديدار شده، اين حقيقت را به خوبي ثابت مي

  
  منشأ اختالف عدليه و اشاعره در عدالت خداوند

هاي فطري بشر اسـت و انبيـا(ع)    عدل يكي از خواسته ،طور كه ذكر شد همان
 ي انـد. ايـن عقيـده    وت به اجراي خواست فطري خودشـان نمـوده  مردم را دع

» عدليـه «عشريه است كه در اين بحث، علماي اهل كالم آنان را  اثني ي اماميه
» اشـاعره «نامند، برخالف گروه ديگري از مسلمانان كه اهل كـالم، آنـان را    مي
ي باشد، فطر ي نامند. اشاعره، عدل را امري كه داراي حسن ذاتي و خواسته مي
عـدل الهـي،    ي دانند و اساس اين اختالف بين عدليه و اشـاعره در مسـئله   نمي

گويند به طور كلّي، كارها  حسن و قبح ذاتي افعال است. به بيان ديگر عدليه مي
، هـا   داراي حسن و يا قبح ذاتي است؛ مثالً راستي و امانت و احسان و امثال آن

ها ذاتاً زشت و ناپسند است.  خيانت و امثال اين ذاتاً نيكو و بايسته است و دروغ و
گويند عقل در ادراك حسـن و قـبح افعـال، اسـتقالل دارد و بـه       نيز عدليه مي

تنهايي و قبل از اين كه از طرف شارع مقدس دستوري به او رسيده باشد، قادر 
حسن و قبح «ها است، از اين رو حسن و قبح ذاتي به نام  به درك و تشخيص آن

  شود. نيز خوانده مي» ليعق
در طرف مقابل، اشاعره حسن و قبح را امري نسبي و تابع شرايط خاص محيط و 

دانند و نيز عقل  زمان و تحت تأثير يك سلسله عوامل از قبيل تقليد و تلقين مي
شمارند، يعني شرع هر كاري را  را در ادراك حسن و قبح تابع راهنمايي شرع مي
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گويند  و هر كاري را بد بداند، ناپسند است. اشاعره ميخوب بداند، نيكو است 
توانيم بگوييم خوب يا بد، ظلم يا عدل  پيش از بيان شارع، ما هيچ كاري را نمي

است. بر همين اساس، اشاعره عقيده دارند هر كاري كه از خداوند صادر شود، 
و  عين عدل است و حتّي اگر خداوند پيامبر معصوم خود را بـه جهـنّم ببـرد   

  عذاب نمايد، ظلم نيست.
شود كه سخن اشاعره باطل است و يقيناً عقل به  ترين دقّت روشن مي با كم

تنهايي قادر به تشخيص حسن و قبح برخي از افعال است و براي درك اين 
مطلب، نيازي به دستور شرع نيست و انسان به طور فطري پيش از ارشاد شرع، 

تر  باشد. عدليه براي هر چه بيش لم ميقادر به تشخيص حسن و قبحِ عدل و ظ
شنويم و  همان طور كه ما صدايي را مي«گويند:  روشن شدن اين مطلب مي

گوييم بد است و در  شنويم و مي گوييم خوب است و صداي ديگري را مي مي
اين حكم كردن به خوبي و بدي، استقالل داريم و منتظر امر و نهي شرع 

كنيم كه ظلم بد است و عدالت  خود درك ميچنين با عقل  مانيم؛ هم نمي
خوب است و در اين ادراك عقالني مانند ادراك احساسي، استقالل داريم يعني 
پيش از آن كه شارع راجع به عدل و ظلم چيزي فرموده باشد و يا سخن او در 
اين مورد به ما رسيده باشد، اين ادراك عقالني براي ما وجود دارد كه عدل 

لم ناپسند است و اين مطلب، امري وجداني است و به دليل و نيكو است و ظ
گوييم اين غذا تلخ است و  چنان كه در امور حسي مي استدالل نياز ندارد، هم

خواهد، خودتان بچشيد تا  گوييم دليل نمي اگر بپرسند به چه دليل؟ مي
حسن عدالت و قبح ظلم اگر كسي سؤال  ي چنين در مسئله تصديق نماييد! هم

د چرا ظلم قبيح و عدل پسنديده است، بايد بگوييم به عقل خود مراجعه كن
 .1نماييد تا تصديق كنيد

با اين بيان، روشن شد كه حسن عدل و قبح ظلم، از بديهيات عقليه اسـت. از   
هـا بـر حـذر     انـد و از بـدي   ها دعوت نمـوده  همين رو انبيا مردم را به خوبي

يي كه مورد اقبال فطرت اسـت، همچـون   ها ها و بدي اند؛ آن هم خوبي داشته
اند كه مورد نفرت فطـرت انسـان    هايي مردم را بر حذر داشته عدل و از بدي

هاي  است، همچون ظلم؛ بنا بر اين اهم وظايف انبيا(ع) شكوفا نمودن خواسته
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ش است. در اين باره امام ا هاي ذاتي فطري انسان و هوشيار نمودن بشر به كشش
خداوند انبيايش را يكي پس از ديگري فرستاد تا پيمـان  «يد: فرما علي (ع) مي

، قبل از تولّد از بشر گرفته، »ذر«فطري كه خداوند در عالم برزخ نزولي يا عالم 
  .1»هايش توجه دهند درخواست نمايند و در واقع بشر را به خواسته

ري هاي فط بنا بر اين، وقتي بشر فطرت و عقلش شكوفا شد به دريافت خواسته
ليقُوم النَّاس  (فرمايد: كند و در همين باره است كه خداوند مي خود قيام مي

طسدر پاسخ به دعوت انبيا، مردم بايد به قسط و عدالت قيام كنند. با اين  .2)بِالْق
تفسير، دعوت به عدالت، امري جعلي و قراردادي، آن گونه كه از قول اشاعره بر 

با باور عدليه، عدالت، امري فطري و هماهنگ با سرشت آيد، نيست بلكه برابر  مي
  انسان است.

  
  عدل خداوند از منظر قرآن

خداوند رحمان و رحيم، خير مطلق است و از خير مطلق، جز خوبي و مهرباني و 
شود و اين از بديهيات است كـه از   نيكي و در يك كالم: امور عادالنه صادر نمي

گـردد. عـدل الهـي در     ي و ظلم صادر نميذات چنين وجود مقدسي، هرگز بد
ي امور جهان آفرينش ساري و جاري است و اگر به چشم و ذهـن نـاقص    همه

انديشي،  گردد، همانا اين كج بشري، كمي و كاستي در نظام آفرينش مشاهده مي
  برآمده از همان نقص نگرش بشر است.

و بارهـا در   همين ويژگي ذات اقدس الهي از زبان خود حضرت احديت، بارهـا 
تلْـك آيـات اللّـه    (كالم نوراني قرآن، مستقيم و غير مستقيم، بيان شده است. 

رِيد ظُلْما لِّلْعالَمينَ ي ا اللّهمقِّ وبِالْح كلَيا عه خداست كه ب اتيآ ها نيا«. 3)نَتْلُوه
 نايـ از) جهان ي(احـد  يبـرا  يگاه) سـتم  چيو خداوند (ه ؛ميخوان يحق بر تو م

رِيد ظُلْما لِّلْعباد(فرمايد:  و در جاي ديگر مي». خواهد ينم ي ا اللَّهمو خداوند . «4)و
إِنَّ (فرمايـد:   چنين در آيه ديگر مي هم». خواهد يبر بندگانش نم يظلم و ستم

ند هيچ به مردم خداو« .5)اللّه الَ يظْلم النَّاس شَيئًا ولَكنَّ النَّاس أَنفُسهم يظْلمونَ
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ديگر  ي نمونه». !ندنك ند كه به خويشتن ستم ميا كند؛ ولي اين مردم ستم نمي
وا حاضـرًا ولَـا   (فرمايد:  از آيات در اين مورد، آن جاست كه مي ووجدوا ما عملُ

نمايند و پروردگار  اند، دريافت مي مردم آن چه انجام داده« .1)يظْلم ربك أَحدا
رُ بِالْعـدلِ  (فرمايد:  و باز مي». دارد هرگز ظلمي به كسي روا نميتو  أْمي إِنَّ اللّه

». دهد يفرمان م كانيخداوند به عدل و احسان و بخشش به نزد. «2)واإلِحسانِ
وا بينَهما فَـإِ (فرمايد:  چنين مي هم حلوا فَأَص ؤْمنينَ اقْتَتَلُ نَ الْمفَتَانِ مإِن طَائ ن و

 فَإِن فَاءت رِ اللَّه إِلَى أَم يءتَّى تَفي حغي تَبوا الَّت بغَت إِحداهما علَى الْأُخْرَى فَقَاتلُ
وا إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسطينَ أَقْسطُ لِ ودا بِالْعمنَهيوا ب حلگاه دو گروه  و هر« .3)فَأَص

از آن  يكيو اگر  د؛يده يها را آشت ردازند، آناز مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پ
تا به فرمان خدا بازگردد؛  ديكن كاريتجاوز كند، با گروه متجاوز پ يگريدو بر د

آن دو به عدالت صلح  انيصلح فراهم شد)، در م ي نهيو هرگاه بازگشت (و زم
را دوسـت   شـگان يپ كـه خداونـد عـدالت    ديكن شهيو عدالت پ د؛يبرقرار ساز

  ».دارد يم
عدل و ظلم در  ي اي از آيات پرشماري است كه در زمينه آيات مذكور، نمونه

دانيم كه خداوند مستجمع جميع صفات  قرآن كريم آمده است. از طرفي مي
كماليه است و عوامل ظلم، تماماً ناداري و نقصان است؛ عواملي همچون جهل، 

اداري و نياز مبرّا نياز و عجز كه ساحت قدسي پروردگار از هر گونه نقص و ن
است. بنا بر اين، هيچ عاملي از عوامل ظلم در خدا راه ندارد و او عدل محض 

وه بِها وذَرواْ الَّذينَ (كه از اسماي زيباي اوست:  است عنَى فَادساء الْحماألَس لّهلو
واْ يعملُونَ زَونَ ما كَانُ جيس هئĤ مي أَسونَ فدلْحكين يها خدا، نام يو برا. «4)ي 

 فيخدا تحر يرا كه در اسما يو كسان ؛ديها) بخوان است؛ خدا را به آن (نام
ها  ! آندي)، رها سازشوند يقائل م شيبرا كيو شر نهند ياو م ري(و بر غ كنند يم
  ».!ننديب يم دادند، يرا كه انجام م ياعمال يجزا يزوده ب

اند، دو معني  سالمي براي عدل برشمردهاز بين معاني گوناگوني كه متكلّمين ا
  در مورد خداوند صادق است:
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. هر چيزي را در جاي خويش قرار دادن (وضع الشيء في موضعه) كه همان 1
رُ (فرمايد:  معناي لغوي عدل است، همان گونه كه خداوند خود مي الْقَمو سالشَّم

 يدخورش« .1)والسماء رفَعها ووضَع الْميزَانَبِحسبانٍ * والنَّجم والشَّجرُ يسجدانِ * 
 كنند؛ و ياو سجده م يو درخت برا ياهگ گردند؛ و يم يو ماه با حساب منظّم

  ».و قانون (در آن) گذاشت يزانآسمان را برافراشت و م
فيض به هر موجود مستعد فيض و كمال، آن جا كه قـرآن شـريف    ي . افاضه2

ء خَلْقَه ثُم هدىقَالَ (فرمايد:  مي طَى كُلَّ شَيي أَعنَا الَّذبما پروردگار: گفت. «2)ر 
؛ داده ،بوده او آفرينش ي الزمه را چه  آن موجودي، هر به كه است كسي همان
  .»است كرده هدايت سپس

در تمام نظام احسن و صنع پروردگار به طرزي آشكار ديـده   ،حقيقت اين معنا
فوق به ايـن معنـا    ي ين و نظام آفرينش، همان طور كه آيهشود، چه در تكو مي

فرمايد:  گذاري، چنان كه در اين آيه مي اشاره دارد و چه در نظام تشريع و قانون
 ما! داوود اي. «3)يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ(

و  حقه ب مردم بين در پس ،داديم قرار زمين در) خود ي ندهنماي( و خليفه را تو
ذَا حكَمـتُم بـينَ النَّـاسِ أَن    (فرمايد:  و در جاي ديگر مي». كن داوري صواب إِ و

واْ بِالْعدلِ كُمو هنگامي كه بين مردم حكم نموديد، بايد به عدالت حكـم  « .4)تَح
  ».كنيد

شود كه: خداوند، عدل محض  دريافته مياز آيات فوق و موارد مشابه ديگر چنين 
استعداد و نياز او، اسباب  ي و مظهر عدالت است؛ يعني به هر موجودي به اندازه

و لوازم رسيدن به كمال را داده و عالم تكوين و نظام آفرينش را هماهنگ آفريده 
  است.

  
  عدالت رهبر

ن كه از آيات و يكي از ابعاد عدالت در تشريع، ضرورت عدالت در رهبر است. چنا
آيد، هدف از تشكيل حكومت در قاموس اسالم، اجراي عـدالت و   روايات بر مي

برخوردار كردن مستحقّين از حقوق خودشان اسـت و ايـن مهـم، در صـورتي     
                                                                                                                            

  5-7سوره الرحمن، آيات  - 1
  50سوره طه، آيه  - 2
  26سوره ص، آيه  -3
  58يه سوره نساء، آ -4



  

106

١٠٦

پذير است كه شخص حاكم و رهبر جامعـه از خصـلت نيكـوي عـدالت      انجام
عدالت باشد و  ي هيافت عملي و تجسم ي برخوردار باشد و خود شاخص و نمونه

 بر همين اساس، خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم يكي از شرايط الينفك
رَاهيم (امامت و رهبري اسالمي را عدالت ذكر كرده و فرموده است:  تَلَى إِباب ذ إِ و

ما قَالَ واملنَّاسِ إِمل لُكاعنَّ قَالَ إِنِّي جهتَم ن ذُريتي قَالَ الَ ينَـالُ  ربه بِكَلمات فَأَ
 بـا  را ابـراهيم  خداونـد،  كـه  هنگامي) آوريد خاطر بهو (. «1)عهدي الظَّالمينَ

 خداوند. برآمد ها آزمايش اين ي عهده از خوبي به او و آزمود گوناگوني وسايل
 از: كـرد  عرض ابراهيم .دادم قرار مردم يواپيش و امام را تو من: فرمود او به

 رسد نمي كاران ستم به من، پيمان :فرمود خداوند .بده قرار ماما نيز من اندودم
 ايـن  ي شايسـته  باشـند،  معصـوم  و پـاك  كه ،تو فرزندان از دسته آن تنها و

أُمرْت لأَعدلَ بينَكُم(فرمايد:  در جاي ديگر مي». ندا مقام ام  من مأمور شده« .2)و
  ».كه بين شما به عدالت رفتار نمايم

اَولُ من يدخُلُ النار اَميـرُ  «از رسول گرامي اسالم نقل شده است كه فرمودند: 
عبداهللا بن » شود، پيشواي ظالم است. كسي كه به دوزخ وارد مي اول. «3»يعدل

اي ايراد فرمودند و  كند كه پيامبر(ص) قبل از رحلتشان خطبه عباس نقل مي
آوردند و سپس به خداوند ملحق  آن آخرين سخني بود كه در مدينه بر زبان

گشتند. در بين سخنان پيامبر(ص)، امام علي(ع) از آن حضرت سؤال كردنـد:  
كار و متجاوز  اي رسول خدا! پدر و مادرم فداي شما باد! جايگاه پيشواي ستم

كند و بر اساس امـر خـدا بـين آنـان حكمرانـي       كه در بين رعيت اصالح نمي
فرمودند: اين چنين پيشواي ظالمي مستوجب  كند چيست؟ پيامبر اسالم نمي

ها را در روز قيامت بر چهار دسته از  ها است كه خداوند آن شديدترين عذاب
  .4كار نمايد: شيطان، فرعون، قاتل نفس محترم و پيشوايان ستم مردم مسلّط مي

. 5»هاَلعدل قـوام الرَّعيـه و جمـالُ الـوال    «اند:  امام علي(ع) در اين باره فرموده
اند:  چنين هم ايشان فرموده هم» رهبران است. بقا و دوام و زينت ي عدل، مايه«
اَلعدلُ فَضيلَه السلطانِ، اَلعدلُ جنَّه الدولِ، عدلُ السـلطانِ خَيـرٌ مـن خَصـبِ     «
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. ها؛ و عدالت  عدل از امتيازات رهبر و سپري است براي دولت«(همان.) » الزَّمانِ
آن حضـرت كـه خـود    » تر از بركات پي در پي در طول زمان است. هسلطان، ب

تجسم عدالت بودند، هنگامي كه امكان پيدا كردند كه رهبري جامعه را به عهده 
زنان قرار گرفته باشد و  ي المال مهريه به خدا قسم اگر از بيت«بگيرند، فرمودند: 

گردانم؛ چون به حقيقت  يالمال باز م يا با آن كنيزي خريداري شده باشد، به بيت
در عدل، وسعتي است كه در ظلم و ستم نيست و كسي كه از اجراي عدالت در 

  .1»تر است تنگنا قرار گيرد، پس بداند كه ظلم و ستم براي او سخت
شود حكومتي مورد تأييد خداوند  از آيات و رواياتي كه ذكر شد، مشخّص مي

دالت باشد و بديهي است كسي است كه فلسفه و هدف از تشكيل آن، اجراي ع
ي عدالت باشد كه كام معنوي او از اين فضيلت، شيرين  تواند برقراركننده مي

عدالت باشد. به  ي يافته شده و كامياب گشته باشد؛ يعني او در تمام ابعاد، تجسم
ها عدالت است،  بقا و دوام حكومت ي طور كلّي بايد گفت: اساس و خميرمايه

ديث شريف از امام علي (ع) كه قبالً ذكر شد، آمده است: همان طور كه در ح
  رهبري و حكومت ممكن است با كفر دوام پيدا كند، اما با ظلم هرگز.

كه تأكيد دارد، منزلت و جايگاه هر » تُعرَف االشياء بِاَضدادها«با توجه به اصل 
ايد به شود، براي پي بردن به فضيلت عدل ب چيزي با شناخت ضد آن حاصل مي

ثمرات شيرين عدالت كه سراسر خير و بركت و نور است، توجه نماييم و آن را 
گيـرد، قـرار    ها و كشتارها كه از ظلم نشأت مي ها و خشونت در برابر ناهنجاري
شهد عدل و عدالت را در مذاق جان مردمان   ي اين دو حالت، دهيم و با مقايسه

بريم و  گون به سر مي ها گونه آوري و فنبچكانيم. با اين كه ما در عصر مدرنيته 
 ي جوامع بشري ادعاي تمدن و دموكراسي دارند، لكن به جهت وجود دو پديده

پذيري، جوامع شرق و غرب جهان، در گرداب هالكـت و   شوم ستمگري و ستم
اين  اند. ديگر افتاده ها و تعدي به جان و مال و ناموس يك ها و هتك حرمت جنگ

اند مگر به سبب دور بودن مردمان از عدل در تمام شئون  يامدهحاالت پديد ن
ساز و نشـناختن آن. بـر    زندگي و به طور كلّي بيگانه بودن با اين مفهوم زندگي

تر با تكيه بر منابع ناب انساني اسـالم،   دانشمندان و فضال است كه هر چه بيش
  اهم سازند.ي جهاني فر هاي رواج عميق اين لطف الهي را در جامعه زمينه
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  عدالت قاضي
يكي از اركان نظام تشريع، قضاوت است و از شرايط الينفك قاضـي، داشـتن   
صفت عدالت است و تمامي علماي اسالم، در وجود اين شرط در قاضي اتّفاق 

در تفسير خود از استادش شـيخ محمـد عبـده نقـل     » المنار«دارند. صاحب 
و قضـاوت و امامـت عظمـي در    كند كه ظالم اليق دريافت مقام حكومـت   مي

باشد و از همين رو، علما براي قاضي و حاكم، داشتن علم  حكومت اسالمي نمي
  اند. و عدالت را شرط نموده

جناب شيخ محمد عبده در مورد فتواي ابوحنيفه مبني بر جواز خروج بر 
نمايد: چون ابوحنيفه معتقد است كه منصور  منصور عباسي، چنين تقرير مي

باشد؛ به اين جهت از  شرط مهم حكومت را كه عدالت است، دارا نمي عباسي
پذيرفتن منصب قضاوت در زمان منصور و امثال منصور ابا داشت، زيرا آنان را 

دانست و معتقد بود كه واليت كسي همچون منصور  اليق امامت مسلمين نمي
مت و حكومت، منعقد نگرديده و مورد تأييد خداوند نيست. او معتقد بود كه اما

  سزاوار علويان است.
گويد: استاد ما شيخ محمد عبده در  رشيد رضا صاحب المنار مي جناب محمد

افزاييم و در  درس خود به همين مقدار اكتفا نمود، ليكن ما به اين مطلب مي
اند و  گوييم كه سالطين و حكّام ظالم بر مردم مسلّط شده مقام توضيح مي

حنيفه، مالك بن انس، احمد بن حنبل و محمد بن ادريس حتّي ائمه اربعه (ابو
اند. ابوحنيفه را مجبور به  شافعي) از ظلم و جفاي ظالمين در امان نمانده

پذيرفتن امر قضا نمودند و چون نپذيرفت، او را با ضرب و شتم به زندان 
افكندند. مالك بن انس را به جهت فتوايي كه بر خالف نظر سلطان داده بود، 

نماز جمعه و جماعت  ي تاد ضربه شالق زدند، براي همين، مالك براي اقامههف
چنين محمد بن ادريس شافعي از پذيرفتن  شد. هم در مسجد حاضر نمي

نمود و سبب پرهيزش را نزديك نشدن به سلطان  منصب قضاوت پرهيز مي
ي چنين امام احمد بن حنبل را حبس نمودند و برا دانست. هم ظالم و جائر مي

اين كه بگويد قرآن خلق شده است، او را كتك زدند! آري سالطين جور با اين 
  .1علما چنين كردند
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گردد كه تمامي فقهاي اهل سـنّت يكـي از شـرايط     با اين تفاسير، مالحظه مي
داننـد و ايـن شـرط در بـين علمـاي اماميـه        قاضي و حاكم را عدالت وي مـي 

صريح قرآن و سنّت و سيرت پيامبر  عشريه نيز مورد اجماع است؛ چون نص اثني
و اهل بيت(ع) مبني بر ضرورت وجود عدالت در قاضي كامالً مشهود است، چنان 

واْ بِالْعدلِ(فرمايد:  كه خداوند مي كُمنَ النَّاسِ أَن تَحيتُم بكَمذَا ح إِ هنگـامي  « .1)و
تبارك در خداوند ». كه بين مردم حكم نموديد، پس بايد به عدالت حكم كنيد

وا بينَهما بِالْعدلِ(فرمايد:  جاي ديگر مي حلدر داوري ميان دو طايفه از « .2)فَأَص
أُمرْت لأَعدلَ (فرمايد:  چنين مي هم». ها اصالح نماييد مؤمنين به عدالت بين آن و

نَكُميمن مأمور شدم كه بين شما به عدالت رفتار نمايم« .3)ب.«  
ور ساعه في حكمٍ اَشَد «امي اسالم نقل شده است كه فرمودند: نيز از رسول گر ج

نَهتّينَ سي سعاصن ماهللاِ م نددر نزد خداوند، يك لحظه قضاوت ظالمانه، . «4»ع
عدلُ ساعه خَيرٌ «چنين فرمودند:  هم». شديدتر است از ارتكاب شصت سال گناه!

لَيل قيام نهبعين سس هبادن عنَهارِهام يامص يك لحظه قضاوت «(همان). » ها و
هاي آن به نماز و روزهاي آن به  تر از هفتاد سال عبادت است كه شب عادالنه، به

  ».داري سپري شود روزه
از آيات و رواياتي كه ذكر شد، ضرورت وجود عدالت در قاضي امري محرز و 

  مسلّم است.
  
  

  عدالت شاهد
قضا، عدالت است و بر اسـاس نـص صـريح     ي كمهيكي از شرايط شاهد در مح 

قرآن كريم و روايات، در صورتي شهادت و گواهي شهود نـزد قاضـي پذيرفتـه    
ذَا قُلْـتُم  (فرمايـد:   شود كه شاهد، عادل باشد؛ همان گونه كه خداونـد مـي   مي إِ و

واْ و در ». دهيد، بر اساس عدالت گواهي دهيد هنگامي كه شهادت مي« .5)فَاعدلُ
آنـان (بنـدگان خـدا) كـه     « .6)والَّذينَ لَا يشْهدونَ الزُّور(فرمايد:  اي ديگر ميج
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أَشْـهِدوا ذَوي عـدلٍ مـنكُم    (فرمايـد:   و نيز مي». دهند شهادت به ناحق نمي و
لَّهةَ لادوا الشَّه يمأَق و براي گواهي در محكمه، دو نفر از گواهان عـادل را  « .1)و

وامينَ بِالْقسـط شُـهداء   (فرمايد:  باز مي و». بطلبيد واْ قَ ونُ واْ كُ يها الَّذينَ آمنُ يا أَ
لّهاي گروندگان! بر اساس عدالت قيام نماييـد و گواهيتـان بـراي خـدا     « .2)ل

  ».باشد
فرمايـد:   در همين باره، امام صادق (ع) در مقام بيان عالئم عدالت شاهد مـي 

»ص لّي خَمسن صاَجيزُوا م خَيراً و وا بِه لَوات في اليومِ و اللّيلَه في جماعه فَظَنّ
تَه گانه را به جماعت برگـزار نمايـد، پـس     هر كس كه نمازهاي پنج. «3»شَهاد

فرمايد:  چنين مي هم». ش را بپذيريدا گمان خيري به او داشته باشيد و گواهي
ره االسالمِ « تُهكُلُّ من كانَ علي فَطَ ت شَهادهر كسي كه ذات و «(همان). » جاز

  ».شود سرشتش بر اساس اسالم باشد، شهادتش پذيرفته مي
  بنابراين روايات نوراني، يكي از شروط شاهد در محاكم اسالمي، عدالت است.

  
  عدالت در خانواده

ي  تشريعي پروردگار متعال، دستورهايي دربـاره  هاي هاي فرمان يكي از شاخه
اين دستورها، اجـراي عـدالت در بـين     ي مور خانواده است. از جملها ي اداره

همسران و فرزندان است كه امري بسيار ضروري تلقّي شده است. اين نكتـه  
آيد، آن جـا كـه خداونـد     تر به چشم مي ي تعدد زوجات بيش خصوصاً درباره

واْ(فرمايد:  مي بين همسـرانتان عـدالت   توانيد  اگر نمي« .4)فَإِنْ خفْتُم أَالَّ تَعدلُ
 ي با توجه به اين كه بر اثر غلبه». برقرار نماييد، پس به يك همسر اكتفا كنيد

احساسات عاطفي و غريزي بر عقل و حكمت، ممكـن اسـت محبـت غريـزي     
واْ أَن   (فرمايـد:   تر باشد، خداوند مي نسبت به يكي از زنان بيش يعـتَطلَـن تَسو

نَ النِّسيواْ ب و حرَصتُمتَعدلُ توانيد بين زنانتان به عدالت رفتار  هرگز نمي« .5)اء ولَ
مضمون اين آيه شريف، هشداري است به كساني ». نماييد، و لو كوشش نمائيد

كه داراي چند همسر هستند تا مبادا تحت تأثير گرايش غريزي نسبت به يك 

                                                                                                                            
  2سوره طالق، آيه  -1
  135سوره نساء، آيه  -2
  2، ص 70ج بحار االنوار،  - 3
  3سوره نساء، آيه  - 4
  129سوره نساء، آيه  -5



 

 

111

 ي سـت، بـه بوتـه   شرعي آنان ا ي همسر واقع شده و رفتار عادالنه را كه وظيفه
فراموشي بسپارند؛ البتّه گرچه گرايش احساسي و باطني امري است خودجوش و 
ناخواسته، لكن دستور خداوند ايـن اسـت كـه رفتـار ظـاهري و اداي حقـوق       

  خوش احساسات نشود. همسران، دست
ي هدي (ع) احاديثي در  ي رعايت عدالت در بين فرزندان نيز از زبان ائمه درباره

يم، از جمله در حديثي از امام علي(ع) نقل شـده كـه آن حضـرت در    دست دار
آموز فرمودند: اين خود نوعي قضاوت است و در  بازبيني و بررسي مشق دو دانش

  .1اين امر كوچك هم بايد عدالت رعايت شود
البتّه نياز به گفتن نيست كه رعايت عدالت در بين اعضاي خانواده، مصاديق 

مواردي چون محبت و مهرباني يكسان به فرزندان و حتّي گوناگون دارد و شامل 
  شود. عدالت در نگاه كردن به آنان و اين گونه موارد نيز مي

  
  عدالت در امور مالي و اقتصادي

يكي از شئون زندگي انسان، روابط او با جامعه در امور مالي و اقتصادي و داد و 
تصادي سالم است، چنان كه اق ي ستد است. عدالت از خصوصيات الينفك مبادله

والَكُم بينَكُم بِالْباطـلِ إِالَّ أَن  (فرمايد:  خداوند مي واْ أَم وْا الَ تَأْكُلُ يها الَّذينَ آمنُ يا أَ
نكُمن تَرَاضٍ مةً عارجت ايد! اموال همديگر را  اي كساني كه ايمان آورده« .2)تَكُونَ 

». اساس داد و ستد به رضايت بين شـما باشـد   به باطل نخوريد مگر اين كه بر
يا (فرمايد:  چنين در مورد داد و ستدي كه موجب دين و بدهكاري شود مي هم

 بكَات نَكُميكْتُب بلْيو وه ى فَاكْتُبمسلٍ منٍ إِلَى أَجينتُم بِدايذَا تَد إِ واْ  يها الَّذينَ آمنُ أَ
ايمان! چون به قرض و نسيه معامله كنيد تا زمـاني معـين،   اي اهل « .3)بِالْعدلِ

ميان شما  ي كاري معامله درست ي سند و نوشته در ميان باشد و بايست نويسنده
ايتام و سـفها در داد و   ي چنين در مورد رعايت حقوق عادالنه هم». را بنويسد
أَو ضَعيفًا أَو الَ يسـتَطيع أَن  فَإن كَانَ الَّذي علَيه الْحقُّ سفيها (فرمايد:  ستد مي

و فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ لَّ هماگر مديون، (يعني كسي كه به ديگري بدهكار « .4)ي
است)، سفيه يا ضعيف باشد و يا نتواند امال نمايد، سرپرست او بايد از طرف او بر 
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ي رعايت دقيـق حقـوق    باز خداوند رحمان، درباره». اساس عدالت، امال نمايد
واْ مالَ الْيتيمِ إِالَّ بِالَّتي هي أَحسنُ حتَّى يبلُغَ أَشُده(فرمايد:  ايتام مي رَب  .1)والَ تَقْ

هرگز فكر خوردن مال يتيم را در سر نپرورانيد و نزديك مال يتيم نشـويد  «
  ».نيك باشد مگر در جايي كه تصرّف شما در مال يتيم، بهترين و از روي نظر

بنا بر اين آيات شريف و نوراني و راهنما، هر گونه داد و ستد و تصرّف در اموال 
  ديگر بايد از روي عدالت و احسان باشد. يك

  

  عدالت در پاداش و كيفر اخروي
جمال خداوندي است، با اعتدال و هماهنگي و  ي نظام آفرينش كه پرتو و جلوه

و بقاي خود ادامه دهد. هيچ جاي جهـان و  تواند به حيات  قانوني عادالنه مي
هيچ زماني، از جمله زندگي دنيا و آخرت، از اين قانون مسـتثني نيسـت. در   
واقع حيات بعد از مرگ و جهان آخرت هم بـر قـانوني عادالنـه، مسـتحكم و     
استوار است، بنا بر اين، پاداش و كيفر بندگان نيز بـر اسـاس عـدالت اسـت؛     

رَه * ومن يعملْ ( فرمايد:  چنان كه خداوند مي هم رًا ي ةٍ خَيثْقَالَ ذَرلْ ممعن يفَم
رَه ا ير نيكي كرده باشد، پاداش  اي هذربه اندازه  كس هر پس« .2)مثْقَالَ ذَرةٍ شَ
 انجام داده باشد، كيفـر آن را  بد كار اي هذر هم، كس هر وآن را خواهد ديد 

  ».خواهد ديد
رْدلٍ فَتَكُن في ( فرمايد:  مي قرآن كريم نيز يا بنَي إِنَّها إِن تَك مثْقَالَ حبةٍ منْ خَ

أَو في السماوات أَو في الْأَرضِ يأْت بِها اللَّه إِنَّ اللَّه لَطيف خَبِيرٌ رَةٍ  ! پسرم. «3)صخْ
 در يا سنگي دل در و باشد) بد يا نيك كار( خردلي ي دانه ي اندازه به اگر

) حساب براي قيامت در( را آن خداوند گيرد، قرار زمين و آسمان) از اي گوشه(
رًا (فرمايد:  و باز مي». است آگاه و دقيق خداوند آورد! مي اضوا ح ووجدوا ما عملُ

ند و ياب اند، مي ها) از خوب و بد انجام داده آن چه (انسان. «4)ولَا يظْلم ربك أَحدا
  ».دارد خداوند به احدي ستم روا نمي
آيد كه اعمال انسان بر اسـاس عـدالت ارزيـابي     از مضمون آيات چنين بر مي

ترين شكل كه شايد حتّي براي انسـان قابـل تصـور     شوند آن هم به دقيق مي
  نباشد. آري روز قيامت، روز تجلّي عدالت حقيقي الهي است.

                                                                                                                            
  152سوره انعام، آيه  -1
  7-8سوره زلزال، آيات  -2
  16سوره لقمان، آيه  -3
  49سوره كهف، آيه  - 4



 

 

113

  لتهاي ظلم و موانع اجراي عدا زمينه
با اين كه عدالت و رعايت آن بسيار شيرين و داراي نتايج عالي دنيوي و اخروي 

اند و عمداً يا  گردان است، مسلّماً بايد عللي باشد كه بسياري از مردم از آن روي
تعدي  ي كنند. برخي از آن چه زمينه سهواً اين روش زيباي معنوي را نقض مي

  پرتو نوراني قرآن عبارت است از: نمايد، در از مرز عدالت را فراهم مي
فَالَ تَتَّبِعـواْ  (فرمايد:  . پيروي از هواي نفس و حب ذات، آن جا كه خداوند مي1

واْ  يدكه از حق، منحرف خواه يدنكن پيرويو هوس  ياز هو« .1)الْهوى أَن تَعدلُ
  ».شد

يها الَّذي(فرمايد:  توزي، آن جا كه مي . دشمني و كينه2 وامينَ يا أَ واْ قَ ونُ واْ كُ نَ آمنُ
لتَّقْول أَقْرَب و واْ ه واْ اعدلُ رِمنَّكُم شَنĤَنُ قَومٍ علَى أَالَّ تَعدلُ جالَ يو طساء بِالْقدشُه لّهى ل

واْ اللّه إِنَّ اللّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ ه ! همـوار يدا آورده يمانكه ا يكسان يا. «2)واتَّقُ
شما را  يتي،با جمع يدشمن يد.ده يگواه عدالت يو از رو يدكن يامخدا ق يبرا

  ».است تر يكنزد يزگاريكه به پره يد،به گناه و ترك عدالت نكشاند! عدالت كن
ذَا قُلْتُم (فرمايد:  ي عاطفي مفرط خويشاوندي، آن جا كه مي . محبت و عالقه3 إِ و

رْ و كَانَ ذَا قُ واْ ولَ دهيـد بـه حـق و انصـاف      هنگامي كه شهادت مـي « .3)بىفَاعدلُ
دهيد) خويشاوند و از  گواهي دهيد (و لو اين كه آن كسي كه عليه او شهادت مي

فرمايد محبت خويشاوندي نبايد مانع  در واقع خداوند مي». نزديكان شما باشد
  عدالت گردد.

واْ أَن و(فرمايد:  مفرط غريزي و شهواني، آن جا كه مي ي . عالقه4 يعتَطلَن تَس
تُمرَصح و واْ بينَ النِّساء ولَ شريف، خداوند در مقام هشدار به  ي در اين آيه .4)تَعدلُ

فرمايد: ميل غريزي مفرط به يكي از  آنان كه داراي چند همسر هستند، مي
  شود. همسران مانع اجراي عدالت مي

واْ مالَ الْيتيمِ إِالَّ (يد: فرما پرستي آن جا كه مي . طمع و حرص و پول5 رَب والَ تَقْ
و نزديك مال يتيم نشويد، مگر در جايي كه تصرّف شما در « .5)بِالَّتي هي أَحسنُ

مبارك، خداوند به  ي در اين آيه». مال يتيم، بهترين و از روي نظر نيك باشد
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حرص به  دوستي و طمع و مال ي دهد كه مبادا با انگيزه مؤمنين هشدار مي
  اموال يتيمان نزديك شويد.

  
  اسباب و شرايط عدالت

براي اجراي عدالت و رايج شدن فرهنگ عدالت در جامعه، اسباب و شرايط و 
هايي الزم است، از جمله: حسن نيت، قطع طمع، ورع و پارسـايي. امـام    زمينه

النِّيه فـي  استَعن علي العدلِ بِحسنِ «فرمايد:  علي(ع) در تبين همين موارد مي
اجراي  ي . كه در اين فرموده، امام علي الزمه1»الرَّعيه و قلَّه الطَمعِ و كَثرَه الورعِ

عدالت را حسن نيت نسبت به رعيت و كم نمودن طمـع و فزونـي بخشـيدن    
  دانند. پارسايي مي

هاي فراهم شدن عدالت، رعايت حقوق متقابل حاكم و رعيـت   از ديگر زمينه
اذا اَدت الرَعيه الي الوالي حقَّه، و اَدي «فرمايد:  ، چنان كه امام علي (ع) مياست

زَّ الحقّ بينَهم، و قامت مناهج الدينِ، و اَعتَدلَت معالم العدلِ،  قَّها علَيها حالوالي ا
 ك الزّمانِ، وبِذل لُحنَنَ، فَصها السلي اَذاللرَت عج ت وسيئ و ولَهالد قاءفي ب عطَم

رَعيتـه، اختَلَفَـت     مطامع االعداء؛ و اذا غَلَبت الرَعيه و اليها، اَو اَجحف الـوالي بِ
فرمايد:  . در اين بيان، امام علي (ع) مي2»هنالك الكَلمه، و ظَهرَت معالم الجورِ
مايد و حاكم هم حقوق رعيت را بپردازد، هنگامي كه رعيت، حقّ حاكم را ادا ن

هـاي ديـن آشـكار     حق در بين آن جامعه، گران و عزيز خواهد شد و شاهراه
  شود. گردد و مسير عدالت هموار مي مي

  
  گيري: آثار و ثمرات عدالت نتيجه

نماييم و آرزو  هايي از آثار و عاليم و ثمرات عدالت اشاره مي در پايان به نمونه
تخلّق به اين فضيلت بتوانيم از ثمرات شيرين آن كه بروز فضايل كنيم با  مي

  است به فضل الهي برخوردار گرديم.
نقل شده است كه گفت: به حضرت امام صادق(ع) گفتم: » ابن ابي يعفور«از 

گردد؟ حضرت در جواب فرمودند:  هايي عدالت شخص محرز مي با چه نشانه
  عدالتش به شكوفه نشسته است: هنگامي كه او را به صفات زير بشناسيد،
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. شكم و دست و دامن و زبانش را از حرام 3. عفيف باشد. 2پوش باشد.  . عيب1
ها  كاران را به سبب ارتكاب آن . از گناهان كبيره كه خداوند گناه4باز دارد. 

. 5گساري، زنا و رباخواري پرهيز كند.  تهديد به آتش دوزخ نموده، مانند: مي
. بر نمازهاي 7. از جنگ فرار نكرده باشد. 6نفرين نكرده باشند. والدينش او را 

  .1. در جماعت مسلمين حضور داشته باشد8گانه مواظبت كند.  پنج
توانيم در فرمايش پيامبر اكرم (ص) ببينيم كه  از جمله عاليم عدالت را مي

بهم و وعدهم فَلَم من عاملَ النّاس فَلَم يظلمهم و حدثهم فَلَم يكذ«فرمايد:  مي
تُه و حرمت غَيبتُه خوت ابجو و دالَتُهرَت عظَه تَه و رولَ من كَممم و م فَهفه2»يخل .

از عالئم ظهور عدالت اين است كه انسان در معامله و داد و ستد با ديگران به 
  گو نباشد و خلف وعده ننمايد. آنان ظلم ننمايد و دروغ

چنين از امام صادق (ع) در مورد صفت عدالت سؤال شد. حضرت فرمودند:  هم
»هماتكَلدلَ لبدالً المع دقاً وص كبر متت كَلپوشي از حرام و بستن  . چشم3»فَتَم

  زبان از گناه و پرهيز از ستم، عاليم ظهور عدالت است.
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