
٢٤ تفسير و مفاهيم     سال�هيجدهم

مريم سرخيل
چكيده

دان ديارگردانگى سرامش و جاوانسان با ميل به كمال�طلبى به دنبال سعادت و آر
تا هماهنگ با فطران الهى رحمت،پيامبـرند از سر لط$ و رديد و خداوماده گر

ىا به سوستاد تا او راهنما و دست�گير بشر فرا رحى و امامان رشه وه�توانسانى با ر
انينا با قـونى آدمى�رسيله اشتيـاق دروانند و به ايـن وا خوب الهى فرسعادت و قـر

د.تشريعى هدايت كر
ا برپايى قسط و عدل مـى�دانـد.ازسـل رسال رآن كريم هـدف از ارند در قـرخداو

آنجايى كه معناى عدل دادن حق هر صاحب حقى است،اهداف ديگر انـبـيـا از
عهمجموان زيرا مى�توكيه و تعليم و تربيت رستى و تزحيد و يگانه�پرت به�توقبيل دعو

كيه و تعليم و تربيـتحيد:عدالت اعتقـادى،و تـزا توى عدل دانست؛زيـرارقربر
دم به آنهاست.دم:دادن حق مرمر

ت و در اين مقاله سعى شده است تا يگانگى اهداف انبيا و مطابقت آنها با فـطـر
دد.مان انبيا بيان گرت تحقق آرد و اهميت و ضرورسى شوجهان هستى برر

مان،عدالت،انبيا.آره�ها:اژكليد و
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مقدمه
ده استكت بوب الهى در حرى كمال و قره به سوان بشريت همارل تاريخ كارودر طو

ند متعال قافلهافى گشته است از جانب خداومان و مكان كه اين قافله دچار انحرو در هر ز
فان اشرداند.انسان به عنوگراه اصلى فالح و سعادت بازا به رى مأمور شده تا آن رساالر
ده است؛حجتدار بوخورى و باطنى براى هدايت از دو حجت ظاهره برارقات همومخلو
الن الهى هستند و حجت باطنى عقل انسان است.سوى كه همان انبيا و رظاهر

ندگى در جامعه�اى عادل،ى است.زد آدمى�نهادينه و فطرجوان،در وه�هاى پيامبرآموز
دندان به دنبال ايجاد جامعه�اى بوند و پيامبرارى انسان�هاست و همه از ظلم و ستم بيزآرزو

ند نه اين�كهد برپا دارا خوسند كه عدالت رى برشد عقلى و معنوجه�اى از رد به دردم خوكه مر
اى عدالت دهند.ن تن به اجرى به زور قانون جامعه�هاى امروزهم�چو

دهستش خداى يگانه بـودم به پرت مرنامه انبيا جهت تحقق عدالت،دعـونخستين بـر
ا به خوبى انجام دادند اماحيـد رد يعنى ابالغ توظيفه خوستادگان الهـى واست و تمامى�فر

ىارقرند.از ديگر اقدامات انبيا،برد ايجاد سازم خوا در ميان قوحيد حقيقى رفق نشدند تومو
 با ايثار و جان�فشانى با تمام بى�عدالتى�هاى (ص)امى�اسالمده است.پيامبر گرعدالت اجتماعى بو

خاست.ه برد در جامعه جاهليت به مبارزجومو
فاى به كيل وحيد كه اصل و پايه دين اسـت بـه ودم به توت مرپس از دعـو(ع)شعيب 

د تا عدالت� اقتصادىت نموده است دعول بوشى�كه در آن روز متداوان و اجتناب از كم�فروميز
د.ار سازقرا برر

ىغ و بسيارد غرور و حسد و دروجوا با ودند؛زيرذايل اخالقى بواهان محو ران خوپيامبر
ان اميدى به ايجاد جامعه�اى به دور از ظلم و فساد داشت.وذايل اخالقى ديگر نمى�تواز ر

ست نباشد.اپرست و هودپرد كسى است كه خوانسان عادل كه جامعه�اى عادل مى�ساز

معناى عدل
د:مود» افضل است،فرسش كه كدام�يك از «عدل» و «جودر پاسخ اين پر(ع)منين المؤامير

دجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود يخراضعها و الجوالعدل يضع االمور مو
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١فهما و أفضلهما.ض خاص فالعدل أشرعار

جدخارا از جاى خود مى�نهد،در حالى كه بخشش آن را در جاى خوى رعدالت هر چيز
ا شامل است.پسه خاصى رمى�است در حالى كه بخشش گرود.عدالت تدبير عمومى�ساز

تر است.عدالت شري$�تر و بر
ب» آمده است،ضد«جور»است و آنس»و «لسان العر«عدل» چنان�كه در«تاج العرو

اط و�تفريط،ك افرى باشد،و ترده شده،و ميانه�روس،مستقيم شمرى است كه:در نفوچيز
فا از حق منـحـراى نفـس،او رو حكم به حق است.و «عـادل» آن كـسـى اسـت كـه هـو

نمى�كند،كه حكم به جور بدهد.
 از اين رو گفته شـده:٢ى است.دن به�طور مسـاواغب مى�گويد:عدل تقسيـم كـرر

اى ر٣ض».ات و االرديده.«بالعدل قامت السموار گرمين بر اساس عدل استوآسمان و ز
كنىد و هر چيز و هر را و اعضا و اشياى آن كم و زيادى بوگاهى دادن بر اينكه اگر در اجزآ

د،برپايى�ى زيادتر بر آن�بـوى كم مى�داشت،يا چيـزاز آن،از آنچه بايد داشته باشد،چيـز
د.مين به هم مى�خورآسمان و ز

ا به او دادن وها رشته است:عدالت حق هر صاحب حقى از نيروعالمه طباطبايى نو
ضعه�فىى حقه و وار دادن است «هى اعطاء كل ذى حق من القود قردر جايگاه مناسب خو

٤ضع الذى ينبغى له».مو

ى به اين نيست كهابر و تساود كه عدل و توزيع و تقسيم برم مى�شوت معلواز اين عبار
ض اين است كه�همه،تمام اشيا از هر چه بايد داشته باشند،مانند هم داشته باشند بلكه غر

ثرا كه داشتن آن،در بقاى اين نظام مؤا كه بايد داشته باشند و آنچـه رى را و مقدارآن�چه ر
ان وه و دريا و آب و انسان و حيـومه�ها و كهكشان�ها و كومين و منظـواست و آسمان و ز

ار است،بايد داشته باشند.قران و جماد و نبات و معادن به آن بركليه جاندار

معناى قسط
 قسط،نصيب بر عدالت است.٥دات مى�گويد:«القسط هو النصيب بالعدل»اغب در مفرر

س» آمده است:قسط،عدل و حصه و نصيب است و «تاج العرو٦ب»در «لسان العر
ند پايدار�تر و عادالنه��تـرد خداو؛اين نـز)٢٨٢/٢ة،(البقر»ّهذلكم أقسط عند اللو گفته شـده:«
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اه) فقط عدل در قسمت است.در حديث آمده است:اذا حكمواست كه اقساط (به كسر همز
مانى كه قسمت كنند به عدالتانند عدالت كنند و زقتى حكم بر و٧ا؛ا أقسطوموّا،و اذا قسعدلو

قسط نمايند و به عدل نصيب و حصه بدهند.
ق مى�گويد:ى در الفروهالل عسكرابو

ق بين نصيب و قسط،اين است كه نصيب بر آنچه كمتر و زيادتر از استحقاق�فر
لى قسط حصه�اى است كه به عدل و استحقاق معين شدهد وباشد اطالق مى�شو

قتـىه على القسط؛وموّىء بينهم،اذا قـسّم الشد:قسط القواست،و گفته مى�شـو
٨دند.د تقسيط كرا بين خوا به قسط و عدل تقسيم كنند مى�گويند آن رى رچيز

» مى�گويد:(ع)عاء للقائم ّائد الدم فى فونده «مكيال المكارل$ كتاب ارزمؤ
دم كه عدل اعم از قسط است؛د استعمال چنين به دست آورارسى مو از تتبع و برر

ت،د.مانند اداى شهادت،قضاود ايفاى حق غير به كار مى�روا قسط در مورزير
دمى�رود آن به كاردى كه قسط در مورارلى عدل هم در مون و امثال اينها؛وكيل و وز

د،مگرت ديگر قسط استعمال نمى�شود.به عبارو هم در غير آنها استعمال مى�شو
د انسان است ولى عدل هم شامل خوى باشد وط به حق ديگردى كه مربواردر مو

افقت بالى قسط موافقت با حق است واين عدل به�طور مطلق موى.بنابرهم ديگر
٩د خاليق،و جور ضد قسط و ظلم ضد عدل است.حق است در مور

معناى جور
اس در كلمه «جور» مى�گويد:الجور نقيض العدل،جار عليه،يجور جورتاج العرو

جور نقيض عدل و به معناى١٠فى الحكم،اى ظلم [و] الجور ضد القصد او الميل عنه.
ى.دن است و به معناى ضد ميانه روستم در حكم كر

ق اللغويه» مى�گويد:«جور» خالف استقامت در حكـمى در «الفروهالل عسكرابو
ا از صاحبش به زور وفتن مالى را ظلم مى�گويند نه جور؛اما گرئى راست؛لذا خيانت جز

١١هم باشد،جور مى�گويند.چند يك درجبر،هر
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معناى ظلم
١٢ف در ملك غير و از حد گذشتن است.س» آمده:«ظلم»تصردر «تاج العرو

١٣دن است.دگذارضع خوا در غير جا و غير موى رب» نيز آمده:«ظلم» چيزدر «لسان العر

اهميت عدل
ه يأمر بالعدل و االحسان و ايتاء ذى القربى وّ اللّانه نحل آمده است:«سور٩٠در آيه

ى»؛در حقيقت،خدا به دادگرنروّكم تذكّينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعظكم لعل
شت و ناپسند و ستم بـازمان مى�دهد و از كار زندان فرى و بخشش به خويشـاوكارو نيكو
د.به شما اندرز مى�دهد،باشد كه پند گيريد.مى�دار

نده:ايت شده است بس عميق و ارزدر تفسير اين آيه،سخنى رو (ع)از امام صادق
 و أناعنده(ع)ادقّد الصّه جعفربن محمّجل الى أبى عبداللاسماعيل�بن مسلم:جاء ر

له:.و قو)٩٠/١٦(النحل،»ه يأمر بالعدل و االحسان…ّ اللّانه،«ّل اللسوفقال:يابن ر
 العدلّه فى عباده أمر االّ.فقال:«نعم،ليس لل)٤٠/١٢س$،(يواه»ّ ايّا اال تعبدوّأمر اال«

١٤و االحسان…».

دم. آمد و من حاضر بـو(ع)د امام صـادق دى نزاسماعيل�بن مسلم مى�گويـد:مـر
�؛ه يأمر بالعدل و االحسان …»ّ اللّانمايد:«ند مى�فرند پيامبر،خداوگفت:اى فرز

ا تعبدوّاالأمرمايد:«مان مى�دهد.و در آيه ديگر مى�فرند به عدل و احسان فرخداو
ستش نكنيد.معناى اين دو آيه كه درا پرمان مى�دهد كه جز او رند فرخداو؛»اهّ ايّاال

ىدم دستوراى مرند برى؛خـداود:«آرموفر (ع)د؟امامند چه مى�شوگـارظاهر ناساز
اى عدالت و عمل به احسان…».د جز اجرندار

ت به عدل وامر خداى متعال دعواى اود كه مالك اصلى بره به آن دارش اشاراين آموز
ا عبادت عمل برد؛زيرد مى�شوارله واحسان است،تا آن حد كه عبادت�ها نيز در اين مقـو

د است بادن به خـوطبق عدل است در حق آفريدگار نعمت بخش،و احسان و نيكـى كـر
١٥ب خداى متعال.دست يافتن به قر
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عدل،خالصه اديان آسمانى
ن نيست:ع بيروضوابطه و موا تكلي$ الهى بدانيم از چهار رچه رضيح اينكه هرتو
ابطه انسان با خدا؛.ر١
د؛ابطه انسان با خو.ر٢
ابطه انسان با طبيعت؛.ر٣
ابطه انسان با انسان..ر٤

ص بهاى قلمرو و اعمالى مخصود و داره دارانى ويژابطه�ها نام و عنوهر يك از اين ر
ح:ع«عدل»و«احسان»گنجانيده شده است بدين شرضود است؛ليكن همه و همه در موخو

عايتتباط خلق با خالـق،رازيـن ارجه به موستش خالصانه خدا و تـو.عبادت و پـر١
ا عدل اعطاى حق به صاحبابر آفريدگار و بخشنده نعمت�ها؛زيراصل «عدالت» است در بر

ا ادا مى�كنيم و نيز احسانمانش،حق او رستش خداى يگانه و اطاعت از فرست و ما با پراو
ب الهى است.د و نفس مى�كنيم،در دستيابى به كمال و سعادت جاويد كه قربه خو

دشد خود و بايد در تكامل و رليت�هايـى دارد تعهدها و مسئوابر خو.هر كس در بر٢
دكهق هر كس نسبت به خود (حق و حقودها و تكلي$�ها نسبت به خوّشا باشد.اين تعهكو

شد واى رشش بيش از اين بـرعايت جانب آنها «عدل» اسـت و كـود) و رعايت شـوبايد ر
د است.د احسان به خوى خوتكامل مادى و معنو

اد و منابع طبيعى،ى مواف و تباه سازست و به دور از اسره و درى به اندازداره�بر.بهر٣
ف كمتر ازعايت جانب احتياط در حفظ منابع طبيعى و مصرن «عدل» است.رعمل به قانو

د آن «احسان» است.فايى طبيعت و بهبوشد و شكوشش در رم و همچنين كوحد الز
ق اجتماعى «عدل» است.ى از تجاوز به حريم حقوان و دورق ديگرعايت حقو.ر٤

ابطعه رواد و در مجمـوق افرم در حقون بر حد الزليتى افـزوى و احساس مسئوتعهدپذيـر
اجتماعى «احسان» است.

م باشد كه انجام دهد از اين�چهارند و يا الزى كه از انسان سر بزاين هر عمل و كاربنابر
(ع)منينالمؤده اميرمون نيست و اينها همه يا «عدل» است و يا «احسان» و طبق فرقلمرو بيرو

ايع ول شران گفت كه تمام اصوتر و شري$�تر است.پس مى�تـود يا احسان برعدل از جو
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د.اديان آسمانى در«عدل» خالصه مى�شو
ايت شده:رو (ع)از امام سجاد

لين؟قال:قوّايع الـدنى بجميع شر أخبر(ع) بن الحسينّمالك:قال:قلت لعلىأبو
١٦ين.ّايع الدفاء بالعهد هذه جميع شر و الحكم بالعدل،و الوّالحق

عه آيين�هاى دينا از مجمو گفتم مر(ع)مالك مى�گويد:به امام على�بن الحسينابو
ى طبق عدالت،ود:همه تعاليم دين؛حق گويى،داورموگاه كن.امام فر[خدا] آ

فاى به عهد است.همه دين خدا همين�هاست.و
ىايع الهى است حق گويى و پيمان�دارط اصلى اديان و شردر اين حديث كه تبيين خطو

اقع همان عمل طبق عدل هستند.نيز بيان شده است كه اين دو نيز در و
ىمى�حاكم بر كاينات و جامعه بشرن عموت عام و قانوّا يك سناسالم اصل عدالت ر

لدان الهى و جامع اصـوآن كريم كه كتـاب جـاوده است.حتى در احاديث،قـرفى كـرمعر
صي$ شده است.ايع و اديان است به كتاب «عدل» و ناطق به عدالت،توشر

ى عدالت است.آن سخنگوقر١٧ة العدل؛ّاطق بسنّآن الن:هو القر(ع)امام على
كه درستان عدل و برستان در بـوآن كريم بوقر١٨انه…؛آن) رياض العدل و غـدر(القر

كه عدالت است….بر

ى بشراسته فطرعدالت،خو
د و همه از صلح و عدالت لذتد دارجوعشق به صلح و عدالت در تمامى�انسان�ها و

اهان جهانى مملو از اين دو هستند.د خود خوجوند و با تمام ومى�بر
بد و أطيب ريحا منّهد و ألين من الزّمايد:العدل أحلى من الش مى�فر (ع)امام صادق

م�ترشير) نرى از شهد عسل شيرين�تر و از ك$ آب (يا از سرعدالت و دادگستر١٩المسك؛
تر است.شبوو از مشك خو

ارل دين قردي$ اصوا در ردگار است و شيعه آن رتيه پرورهمچنين عدل از صفات ثبو
داده و مى�گويد خدا عادل است.

م،عشق�هاسوبا تمام اختالف�هايى كه در ميان ملت�ها و امت�ها در طرز تفكر،آداب و ر
ندش داراخون استثنا عدالت رلى همه بدود ود دارجواست�ها و مكتب�ها وو عالقه�ها،خو
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ند.ا دارى از آن ردارخورو انتظار بر
م،(الرو»ه التى فطر الناس عليهاّت اللجهك للدين حنيفافطرفاقم ومايد:«ند مى�فرخداو

شتى كهى اين دين كن،با همان سرايش تمام به حق به سوا با گرد رى خو؛پس رو )٣٠/٣٠
شته است.ا بر آن سردم رخدا مر

ن پاسـخد،نياز به عدل و عدالت نيز يقينا بـدوى پاسخى داراز آنجايى كه هر نياز فطـر
اهان عدالت و صلح هستيم و اين نشانـه آننجيم و خوه از ستم در راهد ماند.ما همـارنخو

ت كاذبال فطرد.همان�طور كه گفتيم اصـواسته تحقق مى�پذيراست كه سر انجام اين خـو
گزسته است و هـراحد به هم پيـوا مى�دانيم آفرينش و جهان طبيعـت يـك ود؛زيرد ندارجوو

ءجزاحد عظيم�هردات از هم گسسته و از هم جدا نيست،در اين وجوكب از يك سلسله مومر
ط و عكس�العمل�هاى آنها به يكديگرنشانه كل است و هر قسمت با قسمت�هاى ديگر مربو

ىى اين جهت هر عشق اصيل و فطررو٢٠ى است.د ديگرجوسته است و هر يك قرينه وپيو
ج و جذبه و كشش آن است.قى در خارد معشوجوحاكى از و

اف از مسير آفرينش است كهد،تنها انحرد ندارجودر جهان طبيعت هيچ چيز قالبى و
ت و نهاد آدمى�بهاقعيت اصيل مى�كند.به هر حال فطرا جانشين يك ود قالبى رجويك مو

فت و بساط ستماهد گرا خوا فـرانجام صلح و عدالت جهان رند كه سـرح صدا مى�زضوو
اهد گشت.چيده خوبر

د و جامعهعدل،سبب سعادت فر
گاهى داشتند.آن�ها به خوبى� مى�دانستندان از حقيقت جامعه و انسان و سعادت او آپيامبر

امنيت اجتماعىابط انسانى ود روتو بهبونامه�هايشان در پرش�ها و بركه همه احكام و آموز
ستى يا عدالت اعتقادى تحقق مى�يابد و بدينو عدالت اقتصادى و مهم�تر از همه خداپر

دد.در جامعه عادل و نظام دادگستر هـرمينه عينيت يافتن احكام الهى آماده مى�گـرسان ز
قع متناسب و شايسته خويشد در محل و موانسانى با استعدادهاى خاص و امكاناتى كه دار

اى هر انسانى� شناختـهه آفرينش براره طبيعت و در اين گهـود و حقى كه در گستـرار گيرقر
اغت و امنيت به تكلي$ تن مى�دهد ود با آسايش و فرا به دست آورشده است ادا و يا آن ر

ىليت�پذيرد و در نتيجه مسئوام مى�گذارق همگان احترل اجتماعى و حقوات و اصوبه مقرر
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هنگ اسالمى�شبختى دست مى�يابد و از آنجايى كه در فرظيفه�شناسى به سعادت و خوو و
د ود و فردى سبب عدالت اجتماعى مى�شـوند عدالت فـرد و جامعه در تقابل يكديـگـرفر

ند.ا در پيش مى�گيرج به معنويت و خدا راه عروجامعه ر
نه امنيت اجتماعى و عدالت معيشتى در آن�نيستدر سايه سياه ظلم و ستم كه هيچ�گو

ق تجاوز نكنند،بـهظيفه�شناس باشند و از حد و حـقـودم وان انتظار داشت كه مـرنمى�تـو
نـدهد.دين در سايه عدل زاحكام دين عمل كنند؛اينها همه در سايه عدل تحقق مى�پـذيـر

ده است:مو فر(ع)نده مى�ماند و اين است كه امام على�بن ابى�طالب است و ز
نده ماندن[عمل شدن به]دن و زنده بواى عدالت سبب زاجر٢١العدل حياة االحكام؛

احكام دين است.

نامه انبيابرپايى عدالت،بر
دند.امـاماهان اقامه عدل در جهـان بـود خـوانبياى الهى در مأموريت آسـمـانـى خـو

مايد:مى�فره)(رخمينى
ا اصالح كنند.يك نبى نيامده است كه مقصدش اين معنا نباشد كهآنها آمدند آدم ر

ى نيستدن انسان�هاست.عدل چيزست كرا اصالح كند.اقامه عدل همان درانسان ر
د،د و ظلم همان است كه از انسان صـادر مـى�شـواال آنكه از انسان صادر مـى�شـو

٢٢من است.ك به مؤدن مشرل كردن ظالم به عادل است،متحول كراقامه عدل متحو

ىا طـوردم ردند مرانبها در صدد بـوان جهت دستيابى به اين هدف اصيل و گـرپيامبـر
ت حاكم به عدالت تنند نه آنكه به زور قدرا برپا دارد قسط و عدل رتربيت كنند كه آنان خو

ى قسط و عدل در جامعهد آنان مجرنه�اى باشد كه خودم بايد به�گواقع تربيت مردهند.در و
هرديكى وى و نزندى،دورابت و خويشاوستى�ها و دشمنى�ها،قرباشند و هيچ چيز از دو

اى نفساف از مسير عدالت متابعت از هود؛چه هر انحرنه عامل ديگر نبايد مانع آن شوگو
اهى است.و گمر

كه حديد به خوبى بيان مى�كند.در ايـنه مبارسور٢٥ا در آيه آن كريم اين مطلـب رقر
سلناسلنارلقد أرمايد:«دم بر قسط مى�داند و مى�فرا قيام مرسل رسال رند هدف اره خداوسور
االناسمايد:«ليقيمو».و نمى�فرم الناس بالقسطان ليقولنا معهم الكتاب و الميزنات و أنزّبالبي
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ددم به قسط مى�داند،اينكه خـوا قيام مران رستادن پيامبـرد از فـرند مقصوبالقسط».خـداو
ى از مكتب�هاى دنيا هستند كه درند.بسيارا به پا داردم ران مردم قيام كنند نه اينكه پيامبرمر

ى�هايىفتاردم گرا مركت مى�كنند؛زيران�شان حرهبرش بسته به دنبال ردم چشم و گوآن مكتب�ها مر
دها بر آورهاى شمـا رى قيام مى�كند و اعالم مى�كند كه مـن آرزوهبـرهايى و رند و آرزودار

دم با به دستاهد مراهد بلكه مى�خوا نمى�خوآن اين رلى همان�طور كه گفتيم قـرمى�كنم و
ىهبر و نبايد متكى بـه ر٢٣ند و قيام كنـنـد.د از جا بلند شوها و شناخت خـودن معيـارآور

آناه بيفتند،نـه؛در قـرش بسته به دنبـال او ردم چشم و گـوكت كنـد و مـرباشند كه او حـر
دش قيام كند.اين�طور نيست؛هر انسانى بايد خو

ه مثنىّا للمواحدة أن تقوما أعظكم بوّقل انمايد:«ش مى�فرند در خطاب به پيامبرخداو
؛بگو من فقط به شما يك اندرز مى�دهم كه:دو به دو و به )٤٦ /٣٤(سبأ،»اروّ تتفكّدى ثمُرو ف

اى خدا به پا خيزيد،سپس بينديشيد.تنهايى بر
هاانيد فكراگر هنوز جمعيت نشده�ايد يك يك قيام كنيد،بعد از اين قيام است كه مى�تو

دم نيست بلكه�همهص طبقه�اى از مرا به كار اندازيد.قيام به قسط،مخصوو انديشه�هايتان ر
٢٤دم بايد داعى به قسط باشند و عمل كنند.مر

اهندمت�هاى عادل بخوجه است اين است كه اگر حكـوى كه شايان تـومطلب ديگر
ند؛كه اين جبر و زورادار سازعايت عدل وايى به رت�هاى اجرا با قدراد جامعه رتمامى�افر

دبان عدلا جبر و ظلم نراهد شد؛زيـرض خود و نقض غراست كه بر آنها تحميل مى�شـو
ند.چند نام عدل بر آن�گذارد عدل نيست؛هرار شوقرسيله ظلم برد و عدلى كه به واهد بونخو
سل به زور و جبرى عدل است با توارقراهان برق است بين اينكه حاكمى�كه خواين فربنابر
ك عقالنىدم در جامعه از نظر كماالت و درد و بين اينكه مرا ريشه�كن سازاهد ستم ربخو

ن آنهاتر از ظلم است و درود اقامه عدل كنند و بفهمند كه عدل بـرسند كه خـوبه جايى بر
سطحان كه هر قدرلگران و چپاوگران و استعماردمداركششى نسبت به ظلم نباشد،البته با سر

ند و مانعدازدنكشى مى�پرا در جامعه باال باشد،باز هم به طغيان و گراخالق و اعتقاد و تقو
هسور٢٥د.لذا در ادامه آيـه فتار كرنه�اى ديگـر رند،بايد به�گـواى قسط و عدل مى�شـواجر

لا ناز»؛ما آهن رلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناسو انزمايد:«ند مى�فرحديد خداو
دم.اى مرى شديدى است و نيز منافعى برديم كه در آن نيروكر
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شن،كتبات سه�گانه انبياى الهى جهت تحقق عدالت؛يعنى داليل رواين تجهيزبنابر
ايى آهن وسد كه از ضمانت اجرقتى به هدف نهايى مى�رانين وآسمانى و بيان احكام و قو

دار باشد.خورباس شديد آن بر

ب�ترين انسانانسان عادل،محبو
دم در سطحى�استتقاى مرلياى الهى ارديم،هدف اصلى انبيا و اوهمان�طور كه بيان كر

ند و عالقه�اى به ستـم وشتى ظلم و ستم پى ببـرك كنند و به زا درد حقيقت عـدل ركه خو
ىقتى مى�افتد كه خومت عدل باشند.اين اتفاق واهان حكوى نداشته باشند و خوستمگر

دى ازاى هر فرد.عدالت كمالى است كه برار گيرى انسانى او قـرمان خوانى تحت فرحيو
نده اين كمال عـادل و داد ورى مى�دهـد و دارا به وى از گناه رددارت خواد بشر كه قـدرافر

ممايد:قد الزگى�هاى انسان كامل مى�فـرش ويژدر شمـار(ع)منين المؤت اميـراست.حضر
ا داشته و آغـازا به عدالت ود رخو٢٥ى عن نفسـه.ل عدله نفى الـهـونفسه العدل،فكـان او

انده است.ن را از دل بيرواى نفس رعدالت او آن كه هو
ست باشدمت نكند.عادل بايد خداپره�ها بر او حكواين عادل كسى است كه غريزبنابر

ايى و حق�طلبى است و اساسط دستيابى به عدالت خداگرست؛پس نخستين شردپرنه خو
ستى واپرى�ها هـوچشمه ستمگـراهى و انانيت است.سـردخوبى�عدالتى و حق كشى خـو

ىاالهوبعوّفال تتد.«اه ندارا و منيت باشد ستم در آن راهى است و اگر در اجتماعى هودخوخو
ل كنيد.س نرويد كه [ در نتيجه از حق ] عدو؛پس در پى�هو )١٣٥ /٤(النساء،» اأن تعدلو

نظام قسط هماهنگ با نظام آفرينش
دد و در مسير خوى به جاى خـوه�اى و هر عنصره�اى و هر كرّدر نظام آفرينش هـر ذر

سته است،يا عالمى�است كه�مظهرا به هم پيوتى است كه اين عالم راه قدراست و همين گو
ا العلملوه ال اله اال هو و المالئكـه و اوّه انّشهد الـلاده انسان�هاست.«ق ارت و علم فوقدر

اهى مى�دهد كه جز اود گوه به عدل قيام دارار؛خدا كه همو )١٨ /٣ان،(آل عمر»قائما بالقسط
اهى مى�دهند ].ان [ نيز گوشتگان [ او ] و دانشوردى نيست و فرهيچ معبو

لهم قضى بينهم بالقسطسول فاذا جاء رسوة رّو لكل ام«ده:و قسطى كه هدف همه انبيا بو
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شان بيايد،ميان�شانن پيامبرى است و چوا پيامبرو هر امتى ر؛ )١٠/٤٧نس،(يو»نو هم ال يظلمو
د.د و بر آنان ستم نروى شوبه عدالت داور

اجب شده است:من به اين حقيقت�اند،ود كسانى كه مؤد فرو قسطى كه اقامه آن بر فر
؛اى كسانى كه ايمان )١٣٥ /٤(النساء،»ه…ّامين بالقسط شهداء للّا قونوا كوذين امنوّيا أيها ال«

اهى دهيد.اى خدا گوسته به عدالت قيام كنيد و برده�ايد،پيوآور
»ه شهداء بالقسطّامين للّا قونوا كوذين امنوّها الّيا أيى آمده:«در آيه�ى ديگر،با اندك تغيير

 ).٦/٨(المائده،

ندگى مادىى نظام قسط يعنى نظام عادالنه�اى كه در بعد زارقرلى آيا هدف انبيا به برو
د و منحصر است،خالصه شده است يـاه طبيعت و محدواد از منابع و سفـرو استفاده آز
ده است؟ى كه باالتر و مهم�تر از اين مى�باشد،منظور ايشان بومسئله ديگر

عدالت اعتقادى،نخستين هدف انبيا
اتر كه ضامن� اجرت�شان قسط نيست؛بلكه مسئله�اى است برپيام انبيا در آغاز قيام و دعو

جامعهى قسـط درارقرى؛برحيد است.آرو تحقق بخشنده «قسط» است و آن مسئله�ى تـو
له زيربناست كهى و اعتقادى به منزحيد يا عدل فكرا توى محال است؛زيرحيد امرن توبدو

٢٦د.ار نمى�شوقرد عدل مطلق برتا مستقر نشو

ى و مهم�تر از همه ازامع بشرك است و نخست بايد از محيط جوحيد در مقابل شرتو
ا بچشنـد.ادى رانند طعـم آزد تا بتودايى شـوك زح انسان�ها شـرمحيط ذهن و نفـس و رو

د كه ذهن انسان�هاى به بندى دارى يك منشأ بت�سـازستش�هاى ظاهربت�هاى ظاهر و پر
ده است.كشيده شده وبت�ز

دند.به حق يا به باطل وتمندان بوده�اند يا مجسمه قدرات قيمتى بواهربت�ها يا از جو
اهيمده است.از ابراع بت�ها تجلى مى�كرت انودند كه به صوردمى�بويا مظهر انديشه�هاى مر

٢٧دايند.ا از ذهن بزد كه بت�ها رشان اين بو نخستين كار(ص)تا خاتم االنبيا (ع)خليل 

؛و در )٣٦ /١٦(النحل،»تاغوّا الطه و اجتنبوّا اللال أن أعبدوسوه رّو لقد بعثنا فى كل ام«
تستيد و از طاغوا بپرانگيختيم [ تا بگويد:] خدا رستاده�اى برحقيقت در ميان هر امتى فر

هيزيد.[= فريبگر] بپر
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؛)٢١ /٥(االنبياء،»ن أنا فاعبدوّه ال اله االّحى اليه أن نوّل االسوسلنا من قبلك من رو ما أر«
ديم كه:خدايى جز من نيستحى كرستاديم مگر اينكه به او وى نفرو پيش از تو هيچ پيامبر

ستش كنيد.ا پرپس مر
ن چـو )١٤ /٤١(فصـلـت،»ـهّا اال الل تعـبـدوّسل من بين ايـديـهـم و مـن خـلـفـهـم االاذ جاءتـهـم الـر«

ستيد.ا مپرنهار،جز خدا رشان بر آنان آمدند [و گفتند:] زستادگان [ ما ] از پيش رو و از پشت سرفر

كال شرپاكى ذهن،عامل زو
فت،ا�گرحيد خالص جـاى آن�رده شد و تودوهنگامى�كه بت از ذهن و انديشه بشـر ز

ات قيمتى،ماه باشد يا آفتاب همگى ازاهراه از جواه از سنگ باشد خونى خوبت�هاى بيرو
فت.اهند رميان خو

حيـداقع همان توه به اين مسئله كه اقامه قسـط و عـدل در و با اشاره)(رى استاد مطهـر
ح مى�دهد:ا شرض راجتماعى است،اين فر

حيدم توى و عملى مقدمه�ى الزحيد نظرحيد اجتماعى است.تـوهدف اصلى تو
اى انسان فى�حدند است.برط به شناخت خداوى مربوحيد نظراجتماعى است.تو

ح اوك روا بشناسد يا نشناسد،تنها عامل محرى نيست كه خدا رذاته هيچ ضرور
ق نمى�كندند فراى خداولى بران چيز ديگر؛همچنان كه به طريق اوارخدا باشد يا هز
لى نظر به اينكه كمال انسانستد؛وستديا نپرا بشناسد يا نشناسد،بپركه انسان او ر

حيد عملى�ى و توحيد نظرن توحيد اجتماعى است و اين امر بدودر ما شدن و تو
حيدده است تاتوض كرا فرد رستش خود و پرفت خوند معردى ميسر نيست،خداوفر

٢٨دد.اجتماعى متحقق گر

مينه�ساز عدل در اجتماعحيد زعدل در تو
اج دادن عدالت اجتماعى و اقتصادىفتن و روا به پذيرحيدى،ما رحقيقت اعتقاد تو

داضى�نمى�شوى در حق بندگانش رند عادل به ستمگرا خداواهنمايى مى�كند؛زيرو معيشتى ر
د و احدى حتىاقع شوار نيست كه ظلـمـى�واوع اسالم سزاضى نباشد در شـرو اگر خدا ر

ى واگير به دادگرت فرد؛بلكه اين شريعت به صورار گيرض ستمديدگى قرى در معرجانور
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سيدند؟حيد و عدل�پره تودربار(ع) منين المؤلى اميرن از مومان داده است و چوى فركارنيكو
نيست]خورا [بدان�چه درهم نكنى،و عدل آن است كه او را توحيد آن است كه او رد:توموفر

ى به�احدىا به ستمگردگار عادل راجب است كه پرورحد ومن مو پس بر مؤ٢٩ى.متهم ندار
ى است.پس آن كسفته جارت گرا عدل او بر هر چه قضايش بر آن صورد؛زيرمتهم نساز

ه بندگان خـدااعات عدل دربارتى قاطع به مـرحيد خدا دعود كه عدل در توكه چنان پنـدار
٣٠حيد بر كنار مانده است.نيست از فهم حقيقت تو

(ص)ن اسالمى،نشان مى�دهد كه پيامبر اسالمگاهى�هاى به دست آمده از متواز سويى آ

استينا در گرو اعتقاد صميمى�ورى رگ پس از او،اصالح اجتماعات بشران بزرهبرو ديگر ر
د،فاى خوخدا مى�دانستند.اين اعتقـاد در ژرهيز از عبادت و اطاعت غيـرحيد،و پـربه تو

ان�انسان�هاىح و رواند آثار شگفتى در رود،كه مى�تودارا دربرجمندى رمفاهيم و مضامين ار
اىا برسيعى رش اين عقيده،جهان�بينى� وا پذيرد؛زيرد آورجوحد و جامعه مسلمانان به ومو

هاى تنگ و تاريكى كـهد،و حصارد كه از ماده و طبيعت مى�گـذرمغان مـى�آورانسان به ار
هم مى�شكند.ا محصور مى�كند،درانديشه و بينش انسان ر

اشنگر اين معناست؛زيـرحيد،روان نخستين شعار تـو» به عنوهّال اله اال الـلكلمه�ى «
سلطهستش وحله متضاد نفى و اثبات است؛نفى پرنده دو مردارباور داشتن اين شعار،دربر

بهش ذات يكتاى بى�همتا،ابر،پذيرو حاكميت همه خدايان ساختگى (اله�ها و الهه�ها) و در بر
شن�ترين مفاهيمى�استان خالق و مالك و حاكم و مدير و مدبر همه�ى هستى،از روعنو

كه از اين شعار مقدس به دست مى�آيد.
ا ال الهلوقوطنين«د.جمله پرا با همين شعار آغاز كرت خويش ر دعو (ص)پيامبر اسالم

هايى از قيدا بر رد،ستمديدگان و مستضعفـان رت فرياد كرا كه آن حضر» راه تفلحوّاال الل
ت در آغاز نهضت،در جمعد.آن حضرا تحريض مى�كران ردگى بتان و بت�سازبندگى و بر

د:مود فرندان خوخويشاو
لى پايبندى بداناندن آن آسان،وانم كه بر زبان را مى�خوا به دو كلمه فرمن شما ر
ا به دستب و عجم رايى عرمانروانيد فران است.به مدد آن دو كلمه مى�توسخت�گر

دانيد،و در بهشت جاويـدان پـادار خويش گـرمانبرا فـرگيريد و امت�هاى ديگـر ر
اهى بر اين است كه جزهانيد.آن دو كلمه،گـوا برد رخ خوگذاريد و از آتش دوز



٣٨ تفسير و مفاهيم     سال�هيجدهم

٣١ستاده خدا هستم.خداى يگانه خدايى نيست،و پس از آن اينكه من فر

دند كه تنها برحيد القا كرا از توه�اى رم ويژت ياد شده،مفهودر عبار(ص) پيامبر اسالم
ى است كهد.چنين باورا در بر مى�گيرد،بلكه انديشه و عمـل راندن بسنده نمى�شوزبان ر
اياتىا تضمين مى�كند.رود در بهشت رخ و وروهايى از دوزى بر جهانيان،رهبرى و رسرور

ت بهّد به جنا شايسته وروا باب نجات و كليد بهشت و گوينده آن ر» رّهال اله اال اللكه ذكر «
م است.ده ناظر به همين مفهوشمار آور
ل نيست،شناختى متعهـد ومسئـوت و غيرشى بى�تفاوآن،تنها نگـرحيد قراين تـوبنابر

سيم خطه آن و ترى است كه در بناى جامعه و ادارنده است.طرز فكربينشى فعال و ساز
اى تأثير اساسى و تعيين�كنندهسير آن،و تعيين هدف آن و تأمين عناصر حفظ و ادامه آن،دار

كن اصلى آن نيز هست.كان اسالم،بلكه رحيد از اراست.اصطالحا تو
 نقل شده است: (ع)آن در حديثى از امام صادقح كلى انديشه اسالمى�در قرطر

ا� بخشيد؛سى و عيسى راهيم و موح و ابر شريعت�هاى نو(ص)دّخداى متعال بر محم
ست�ى يكتا�پرى از دين فطرحيد و اخالص و فرو افكندن هم�تايان،و پيرويعنى تو

اه�ها راى كشتن نفس و در اين شريعت پاكيزهبانيت و گدايى برن رآسان�گير،بدو
انتگران� و طاغـوا كه ـ جبـارهايى رنجيـرد و بندهـا و زام كرا حـرحالل و پليدهـا ر

٣٢د.دند،بگشودمان نهاده بون� ـ بر مرناگوگو

عدالت اجتماعى،هدف انبيا
ده است.آن�ها مأموريت داشتنداز اهداف ديگر انبيا،برپايى عدل و داد در اجتماع بو

ند.چنان�كه شعيـبى صالح پيش برا به سـوده و جامعه ره كرتا با مفاسد اجتماعى مبـارز
»ان اريد اال االصالح ما استطعتده است:«ا اين�چنين بيان كرد ر هدف از بعثت خو(ع)پيامبر

اهم.ى نمى�خوم چيزانايى دار؛من جز اصالح تا آنجا كه تو )٨٨ /١١د،(هو
نسى الخيه�هاروو قال موش مى�كند:« چنين سفـار(ع)نش�هاروادر نيز به بر(ع)سىمو

د�ادر�خوسى به بر؛و مو )١٤٢ /٧اف،(االعر»مى�و اصلح و ال تتبع سبيل المفسديناخلفنى فى قو
اه اهلاه صالح پيش گير و پيرو رم من باش و رن جانشين من در قون گفت:تو اكنوهارو

فساد مباش.
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اهميت عدالت اجتماعى
ت�اصلىا به صورآن آن رگى عدالت در سطح اجتماع به حدى است كه قرش و بزرارز

اجباومان مى�دهد و آن رند به�طور قاطع به آن فرح مى�كند و خداوبنيادين و بدل�ناپذير مطر
مان مى�دهد.ى فر؛در حقيقت خدا به دادگر )٩٠ /١٦(النحل،»ه يأمر بالعدل…ّان اللمى�داند:«

د كه بدى�ها و دشمنى�هاى مخالفاناستا به جامعه اسالمى�متذكر مى�شوو در همين ر
كمّمنو ال يجرفتار كنيد:«د؛حتى با دشمنان�تان به عدالت رن براه عدالت بيروا از رنبايد شما ر

هى؛و البته نبايد دشمنى گرو )٥/٨(المائده،»ىقوّب للتا هو أقرا اعدلو تعدلوّم على االشنئان قو
ديك�تر است.ا نزد كه عدالت نكنيد،عدالت كنيد كه آن به تقوا بر آن دارشما ر

استه تمامـىى ـ خواى عدالت كامل در جامعـه بـشـرآنى ـ اجرديد اين اصل قـربى�تـر
ند و عدل وا از بين ببرشيدند تا ستم ره مى�كوان همارارگوده است و آن بزرالن الهى بوسور

ند.ا جايگزين سازى ردادگر
ل و مبانى اجتماعى حتىريشه اين ارزيابى اهميت اجتماع است،به اين معنا كه اصو

اع است؛زيرى در حكم فرد؛يكى در حكم اصل و ديگرل و مبانى اخالقى تقدم داربر اصو
ح آند و به اجتماع و رود نگه دارا خشنوا حفظ كند و همه راند تعادل اجتماع رآنچه مى�تو

د كه استحقاق�هـاى�ى عدالت سبب مى�شـوارقرامش دهد عدالت اسـت.بـرسالمت و آر
د و به هر كس مطابق آنچه به جهت كار و استعداد لياقتفته شواقعى در نظر گرطبيعى و و

اند همهدار است كه مى�توخورش عدالت از گنجايش خاصى برد.در اين نگرد داده شودار
د جاى دهد.د و در خوا در بر گيرچيز ر

مايد:عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة،قيام ليلها و صياممى�فر(ص) م پيامبر اكر
دن بهتر از هفتاد سال عبادت،هر شب آن هفتادفتار كريك ساعت به عدالت ر٣٣ها.نهار

ه.سال نماز و هر روز آن روز
(ع)دباقرّد تجسم عدل و عدالت است.امام محم نيز خو(ص)ل خدا سوه عملى رسير

٣٤اس بالعـدل.ّه و استقبل النّمايد:أبطل ما كان فى الجاهلي مى�فـر(ص)ه پيامبره سيردربار

دم روبه�رو شد.اى عدالت با مرد و با اجرد باطل كرا كه در جاهليت بوآن�چه ر
مايد: خطاب به مفضل مى�فر (ع)امام صادق
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ه اعطى علم جميع ما فيه صالحّل،فيما اعطى االنسان علمه و ما منع،فانّيا مفض
ك و تعالى ـ بالـدالئـل وفة الخالق ـ تبـارا فيه صالح دينه،مـعـرّدينه و دنياه،فـمـم

ّاجب عليه من العدل على الناس كافة و بـرفة الواهد القائمة فى الخلق و معـرّوالش
ه آنچه از علم به انسانة.اى مفضل،دربارّاساة أهل الخلالدين و اداء االمانة و موالو

ا بدان كه علم همهبخشيده شده يا علمى�كه از دانش آن منع گشته،بينديش،و اين ر
اى او جايـزآنچه صالح دين و دنياى او در آن است بـه او داده شـده اسـت ـ يـا بـر

ـ است از جمله آن�چه صالح دين اوشمر فت خالق متعال است بهست،معرده شده 
اىاجب است از اجـرفت آنچه بر انسان واهى�هاى قائم در خلق و معـرداليل و گو

دن بر پدر و مادر و باز پس دادن امـانـت ودم و نيكويى كـرعدالت در حق همه مـر
د.دى دارندگى ـ به هر كس كه كمبوبخشيدن بخشى از مال و ـ امكانات ز

كان اصالح جامعه دانسته و آن�هاا از ارحيد و عدل ر تو(ع)در اين حديث،امام صادق 
هاى ديگر مقدم داشته است.ا در ذكر بر چيزر

ت آنا از نظر آن حضر زير٣٥تر مى�داند؛د و بخشش برا از جو آن ر(ع)از اين رو على و
د،بر پيكر اجتماعاضى نگه دارا را حفظ كند و همه راند تعادل اجتماعى راصلى كه مى�تو
٣٦امش بدهد،عدالت است.ح اجتماع آرسالمت و به رو

مينه�هاى� مختل$ا در زآن كريم آن رجامعه،قرد عدالت دركرگى كاربه دليل اهميت و بزر
جات، تعدد زو)٩٥ /٥( المائده،و)٢٨٢ / ٢ه،(البقرد،عايت عدالت در شهوم رتعميم داده است؛لزو

 و قيام بـه)٨ /٥(النساء،ىعدالت به هنـگـام داور)١٥٢ / ٦(االنعـام، عدالت در گفتـار،)٣/٤(النسـاء،
د.ا بگيراند جاى آن رندگى بيانگر اين اهميت است و هيچ چيز نمى�تواحل زعدالت در تمام مر

عدالت اجتماعى،عامل الفت در جامعه
دم عدالت باعث صالح مـر٣٧ه.ّمايد:العدل يصلح الـبـري مى�فـر (ع)اينكه امام علـى
هيز از ظلم در جامعه ايجاد الفت،هم�دلىد عدالت و پركرساند كه كاراست.به خوبى مى�ر

ه�ها،بخش�ها و اصناف جامعه است.ى بين گروو هم�ساز
حيهدن روهم خـورجب فساد و تباهى و بـرا كه مـوچه رآن كريم هـربه همين سبب قـر

ادحيه افرغ كه در روده است؛حتى يك خبر دروا تحريم كرد فسق ناميده و آن رعدالت شو
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اه معاملهج از عدالت ناميده شده است و اين�كه حتى گود فسق و خرواثر عملى مى�گذار
اى تشويق همگان جـهـت�اهى است بـرسانـد و را مى�رش عدالت ربايد عادل بـاشـد،ارز

حيه عدالت.تحصيل ملكه و رو
تت و ثروش�هاى اجتماعى مانند قدراد از مهم�ترين ارزدر جامعه متعادلى كه همه افر

دىاد معدوت�ها در اختيار افرقعيت�ها و ثروند و مودار شوخورقعيت به�طور يكسان برو مو
د؛لذا از امامار مى�شوقرت» برحيه «اخـواد جامعه همدلـى و رونباشد طبعا ميان آحاد افـر

عدالت دل�پذير و عامل الفت است.٣٨ف. نقل شده:العدل مالو(ع)على 

دمى مرعدالت،سبب بى�نياز
اگر عدالـت در٣٩ن اذا عدل بينهـم….اس يستغنـوّ الـنّمايد:ان مى�فـر(ع)امام صادق 

اهند شد.دم به كار افتد،همه بى�نياز خوميان مر
ـ طبق فر دم است؛ى جامعه و مرارـ باعث استو (ع) ت علىده حضرموهمچنين عدالت 

ا نقطه مقابل عدالت ظلم و جور است كه باعث هالكت و نيستى جامعه است.ظلم وزير
ديك شدن خشم و غضب�ان باعث تغيير نعمت�هاى الهى و نـزق ديگـردن حقوپايمال كر

٤٠دگى و اضمحالل تمدن�ها و آبادانى�هاست.سوالهى،ايجاد دشمنى،فر

 جور٤١ده�اند:الجور ممحاة.ا در يك كلمه خالصه كرء ظلم ر نتيجه سو (ع)امام على
ذكرد.ا محو مى�سـازتاه و حيات يك امـت را كولت ركننده است.و عمـر دوو ستم محـو

ان يكىدد؛يعنى اثبات عدل به عنوم اعتقادى آن باز مى�گرحيد نخست به مفهوعدل در كنار تو
حيد است؛ليكن همين عدل دقيقامقتضى آن اسـت كـهند كه متمم عقيده تـواز صفات خداو

دا نمى�شوكان بنيادين دين اسالم باشد؛زيرء ارعدل اقتصادى و معيشتى و قضايى و…نيز جز
٤٢استه باشد.ا از بندگان نخواضى به ظلم باشد،و عدل عملى رخداى عادل ر

ايجاد عدالت اقتصادى
د نيز نياز به علـم وارخى موك و مشاهده اعتدال در نظام تكويـن كـه در بـرپس از در

عايت آن در امور اقتصادىه عدالت و قسط،رد،بارز�ترين چهرق و دقت دارگاهى و ذوآ
ك واى همگان قابل دردن و قابليت سنجش حسى داشتـن بـراست كه به دليل كميتى بـو
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آن كريم به هنگاماض است.قرك و نقد و اعتـرعت قابل دراختالل در آن به آسانى و سـر
سنه بارز و محسوان نموابط غير عادالنه اجتماعى از داد و ستد پيمانه�ها به عنوهش رونكو

مايد:د و مى�فرابط نام مى�براين رو
همنـوهم او وزو اذا كـالـو*نفوا على النـاس يـسـتـوالذين اذا اكـتـالـو*ويل للمـطـفـفـيـن«

دم پيمانه ستاننـد،تـمـامن از مـرشان،كه چـواى بر كم�فـروو)٣ـ١ / ٨٣(المطففـيـن،»نيخسـرو
ند!ن كنند ناتمام گذاراى آنان پيمانه يا وزن برستانند،و چو

ها بر اسـاسازوص استيفاى پيمانه�ها و تـرند در خصوه انعام خداوهمچنين در سـور
و همين تعبير ).١١/٨٥د،(هو»ان بالقسطا المكيال و الميـزو افومايد:«قسط و عدالت مى�فر

»انا�الميزن بالقسط و التخسروا الوزو اقيموده است:«حمن آوره الرت در سورا با اندكى تفاور
).٩/ ٥٥حمن،(الر

دنا با تفصيلى بيشتـر و افـزوه انعـام رده شده در سورل شمـراء نيز اصـوه اسردر سور
افوو أو«مايد:ار داده و مى�فرا يك آيه مستقل قرد نظر رد و جمله مورمى�شمرلى ديگر براصو

؛و)٣٥/ ١٧اء،(االسر»ا بالقسطاس المستقيم ذلك خير و أحسـن تـأويـالنوالكيل اذاكلتـم وز
ش�ست بسنجيد كه اين بهتر و خوى درازوا تمام دهيد و با ترن پيمانه مى�كنيد پيمانـه رچو

جام�تر است.فر
عايتد اعتدال در داد و ستد و رصيه�اى كه به امتش دار مهم�ترين تو (ع)ت شعيبحضر

اسّا النان و ال تبخسوا الكيل و الميزفافومايد:«د مى�فراى اقتصادى است.او در يك مورتقو
اازو ر؛پس پيمانـه و تـر )٧/٨٥اف،(االعر»ض بعد اصالحهـا…ا فـى االرأشياءهم و ال تفسـدو

دمين پس از اصالح آن فساد مكنيد.و در مورا كم مدهيد،و در زدم رال مرتمام نهيد و امو
*ا من�المخسريننوا الكيل و ال تكوفواوا تأكيد مى�كند:«ت همين تذكر رى با كمى�تفاوديگر

»ض مفسديـناالر ا فىا الناس اشياءهم و ال تعثـوو ال تبخسو*ا بالقسطاس المستقـيـمنووز
ست بسنجيد،ى درازوشان مباشيد،و با ترا تمام دهيد و از كم�فرو؛پيمانه ر)١٨١ـ١٨٣اء،(الشعر

مداريد.مين سر به فساد بردم مكاهيد و در زال مرش اموو از ارز
ابط نا عادالنه اقتصـادىد اين است كه رونكته مهمى�كه از اين آيات استفاده مى�شـو

ا درابط انسانـى رد بلكه تمامـى�روتنها باعث زيان و فساد در يك قسمت جامعه نمـى�شـو
ده به فساد مى�كند.ا آلومين رار داده و زهمه�جا تحت تأثير قر
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كيه و تربيتاهميت تز
ايز وفتن و تعطيل اين غرايز و فطريات است كه ناديده گرده�اى از غردر نهاد انسان تو

دد.ضاللت انسان�مى�گراهى وا به خطر مى�افكند و باعث گمرفطريات حيات نوين انسانى ر
ت و نهاد آدمى�سبب سعادت و هدايتجه به فطرايز و تواز اين جهت است كه تعديل غر

دد.د و در نهايت جامعه مى�گرفر
(الشمس،»هاّكقد افلح من زى آدمى�است.«ستگارشد و كمال و فالح و رامل ركيه از عوتز

نها،درود و غبارى.گركيه يعنى پاكسازده است.تزا بوكيه و تقو؛يكى از اهداف انبيا تز )٩ /٩١
اهند داشت.اگـرشد و كمال باز خوا از رند آدمـى�رد كه اگر از ميان نروده مى�سـازا آلوآدمى�ر

شد وا از رد و جامعـه رى باز كند خوا يكى پس از ديگرنى رهاى درونجيـراند غل و زآدمى�نتو
نظر مال و مقام بهسعه پيدا كند؛يعنى ازدى ممكن است توده است.چنين فرم كركمال محرو

د.اهد كرا پيدا نخواقعى رد؛اما كمال وشد مادى جامعه شوسد و باعث رجايى بر

مينه�ساز عدالتكيه،زتز
اهى و كبر ودخوى�هاى خـود؛يعنى قلب او از بيمـارن ساخته نشـواگر انسان از درو

هبت�هاىذايل اخالقى ديگر نجات پيدا نكند از تمام نعمت�ها و موى از رغرور و حسد و بسيار
ايز بر او مسلطا غردى ظالم است؛زيرد.چنين فراهد كرط استفاده خوالهى در جهت سقو
ست نباشد.اپرست و هودپرفته�اند.عادل كسى است كه خوا به دست گرشده�اند و عنان او ر

دفر،)١٣٥/٤(النساء،ى»ا الهوفال تتبعوستى است «اپراهى و هودخواساس بى�عدالتى و حق�كشى خو
دىد نيز در مسير نابواهى و انانيت است حتى از علم و دانش خودخوفتار خوظالمى�كه گر

انبياظايـ$ ا از وآن آن ركيه تا آنجاست كه قـرد.اهميت مسئلـه تـزاهد كراد استفاده خـوافر
؛)١٥١ /٢ه،(البقـر»يكـمّكا عليكم آياتنـا و يـزال منكم يتـلـوسوسلنا فيـكـم ركمـا أردانسته اسـت.«

ا بر شماديم،[كه] آيات مـا رانه كردتان روستاده�اى از خـوهمان�طور كه در ميان شما،فـر
داند.ا پاك مى�گراند،و شما رمى�خو

ا از شر فسادها و تباهى�هاىستى نجات دهند.بشر ردپرا از خوانبيا آمدند تا انسان�ها ر
ندانا از زد بسته باز نمايند،بشريت رند و بندهايى كه بشر بر دست و پاى خوها سازن ردرو
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ا به انسان به�چشانند.د كامه�گى رى و خود محورهايى از خوند و طعم رها سازاهى ردخوخو
آندند.قرت مى�كرى آن دعوا به سودم ره مرا نيز از جمله مسائلى است كه انبياء همارتقو

ط و لو)١٤٢ / ٢٦اء،(الشعـرو صالح ) ١٢٤ / ٢٦اء، (الشعردح و هون نوانى چوكريم از زبان پيامبر
ف،خر(الز و عيسى )١٢٤-١٢٣/ ٣٧(الصافات،و الياس ) ١٧٧/ ٢٦اء،(الشعرو شعيب ) ١٦١ / ٢٦اء،(الشعر

ح االهم نواذ قال لهم أخـودند.«ت مى�كرا دعوى تقوا به سودم ر نقل مى�كند كه مر)٦٣/ ٤٣
ا نداريد؟ح به آنان گفت:آيا پروشان نوادرن بر؛چو )٢٦/١٠٦اء،(الشعر»نقوّتت

ى اعمالا به سوشد دهند،آنها را ردم ركيه مرا و تزسيله تقوانبيا مأموريت داشتند تا به و
ا تربيت كنند وا در آنها ايجاد كنند؛به بيان ديگر آنها رق دهند و اخالق فاضله رصالح سو

ند.اد جامعه شوسبب اصالح افر
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.٤٣٧حكمت /جمه محمد دشتى.نهج البالغة،تر١
./٥٥١آندات الفاظ قر.مفر٢
.١٦٦/٢.سفينة البحار،٣
.٣٧١/١ان،.الميز٤
./٦٧٠آندات الفاظ قر.مفر٥
.٣٧٧/٧ب،.لسان العر٦
.٣٧٨/١٠س،.تاج العرو٧
.٩٢/٢.امامت و مهدويت ـ لط$ الله صافى گلپايگانى ـ،٨
.١٩٠/٢ائد الدعاء للقائم (عج)،م فى فو.مكيال المكار٩

.٢١٧/٦س،.تاج العرو١٠
.٩٠/٢.امامت و مهدويت،١١
.٤٤٧/١٧س،.تاج العرو١٢
.٣٧٣/١٢ب،.لسان العر١٣
.٩٢/٤.تفسير نور الثقلين،١٤
ـ حكيمى ـ،١٥ .٦٠٤/٦.الحياة 
.٩٣/٤.تفسير نور الثقلين،١٦
.٤٩٣/٦.الحياة،١٧
.همان.١٨
.١٧٣/٦.سفينة البحار،١٩
./٥٠مت جهانى امام عصر ـ محمد تقى فلسفى�ـ .حكو٢٠
.٢٥/١.غرر الحكم و درر الكلم،٢١

سسه تنظيمه) ـ مو.عدل الهى از ديدگاه امام خمينى(ر٢٢
./٢٨ه) ـ و نشر آثار امام خمينى (ر

./٣٢٥ى ـ .سيماى آفتاب ـ طاهر٢٣
ـ سالت بر.تبيين ر٢٤ ـ آيت الله طالقانى  ./١٤اى قيام به قسط 
./٨٧.نهج البالغة ـ دشتى ـ ٢٥
.٩٩/٢.امامت و مهدويت،٢٦
./٨٢اى قيام به قسطسالت بر.تبيين ر٢٧
./١٦٢.مقدمه�اى بر جهان بينى اسالمى٢٨
.٤٧٠حكمت /.نهج البالغة٢٩
.٥٤٧/٦.الحياة،٣٠
.٤٢-٤١ /ه على العبادّفة حجج اللشاد فى معر.اإلر٣١
.١٧/٢.الكافى،٣٢
.٢٥٢/٧٥ار،االنو.بحار٣٣
.١٥٤/٦.تهذيب االحكام،٣٤
.٤٣٧حكمت/.نهج البالغة ٣٥
./٨٠ه) ـ ى(رى در نهج البالغة ـ شهيد مطهر.سير٣٦
.٢٩/١.غرر الحكم و درر الكلم،٣٧
.١١ /.همان ٣٨
.٥٦٨/٣.الكافى،٣٩
.٥٣٦/٦.الحياة،٤٠
.٢١/١الحكم و درر الكلم،.غرر٤١
.٢٨٦و٢٨٥ / ٥.الحياة،٤٢


