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رحمت اهلل کریم زاده 1

چکیده 

حقیقــت و مفهــوم عدالــت  از مباحــث مهمــی اســت که دربــارۀ خداونــد و افعــال او، نظام هســتی و از 
همــه مهم تــر انســان و افعــال فــردی و اجتماعــی او مطــرح اســت. تاکنــون بحث هــای مهمــی دربــارۀ 
عدالــت شــده اســت؛ امــا آنچــه در ایــن نوشــتار بــدان پرداختــه شــده، بررســی بن مایــه و حقیقــت 
عدالــت در کام امام رضا)علیه الســام( اســت. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی ـ  تحلیلــی ایــن پرســش 
اصلــی را بررســی کــرده اســت کــه »ریشــه و بنیــان عدالــت در نــگاه امام رضا)علیه الســام( چیســت؟« 
ــاری و  ــری اعتب ــت ام ــرده اســت: عدال ــن پرســش را مطــرح ک ــی، ای ــن پرســش اصل ــر ای ــرع ب متف
قــراردادی اســت یــا امــری اصیــل و حقیقتــی واقعــی؟ راه تحقــق عدالــت در فــرد و اجتمــاع چیســت؟ 
ــارت اســت  ــگاه امام رضا)علیه الســام( عب ــت در ن ــه عدال ــه بن مای ــن اســت ک ــورد نظــر ای ــۀ م فرضی
از حقیقــت توحیــدی و وحــدت عدالــت بــا ایــن حقیقــت محضــه. بنابرایــن، عدالــت امــری واقعــی و 
نفس االمــری اســت، هرچنــد در امــور قــراردادی نیــز جریــان دارد. تنهــا راه تحقــق عدالــت در امــور 
فــردی، تهذیــب نفــس و مزیّن شــدن انســان بــه تقواســت. تحقــق عدالــت در حــوزه اجتماعــی نیــز بــه 

پیاده کــردن احــکام و دســتورهای الهــی و پایبندبــودن بــه آن در جامعــه وابســته اســت.
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مقدمه

انســان در طــول تاریــخ بــه موضــوع عدالــت و تحقــق آن توجــه خاصــی داشــته و از مهم تریــن  
ــح  ــت و قب ــن عدال ــد و حس ــت را می شناس ــاً عدال ــان فطرت ــت. انس ــوده اس ــای او ب آرمان ه
بی عدالتــی را درک کــرده و بــرای آن اهمیــت خاصــی قائــل اســت. هــر مــردم و ملتــی از عدالت 
ــورد،  ــور به چشــم می خ ــان به وف ــن جه ــی در ای ــه بی عدالت ــی زمانی ک ــد حت ســخن می گوین
امــا بشــر در مقــام تحقــق ایــن آرمــان، خــواه بــه لحــاظ چیســتی و خــواه کیفیــت اجــرا، بــا 
موانعــی روبــه رو بــوده اســت. در ایــن میــان، زندگــی اســامی و قوانیــن الهــی چنــان بــا عدالــت 
پیونــد دارد کــه هــدف اصلــی آن برقــراری عدالــت شــمرده شــده اســت. از ایــن رو، در ســخنی 
ــا  ــک حکومــت ممکــن اســت ب ــده اســت: »ی ــه( آم ــر اکرم)صلی اهلل علیه وآل ــه نقــل از پیامب ب
ــد پابرجــا باشــد.«)مفید، 1403ق: 310( هــر  ــدون عدالــت نمی توان ــی ب ــد ول کفــر باقــی بمان
چنــد بحث هــاي فراوانــي تاکنــون دربــارۀ مفهــوم، حقیقــت و راه هــاي اجــراي عدالــت صــورت 
گرفتــه و تعریف هــاي گوناگونــي بــراي آن ارائــه شــده اســت، ولــي بــه نظــر مي رســد بیشــتر 
ــوده اســت.  ــه آن ب ــگاه ب ــوع ن ــا ن ــت و متناســب ب ــه مصداق هــای عدال ــا ناظــر ب آن تعریف ه
به عنــوان مثــال، تعریــف فقهــی عدالــت ناشــی از نــوع نــگاه فقهــا و نیــازی کــه فقــه بــه عدالت 
دارد، معرفــی شــده اســت و بیــن خــود آن هــا در بیــان آن اختــاف نظــر وجــود دارد. لــذا برخی 
آن را بــه ملکــۀ نفســانی تعریــف کرده انــد کــه فــرد را بــه تــرک محرمــات و انجــام واجبــات 
ملــزم می کنــد کــه در ایــن صــورت عدالــت صفــت ذات به شــمار می آیــد. یــا برخــی عدالــت 
را صفــت فعــل معرفــی و آن را اســتقامت عملــی در راه شــرع و انحــراف پیدانکــردن از آن معنــا 
کرده اند)خویــی، 1411ق:176(. نــگاه حقوقــی بــه عدالــت موجــب ارائــه تعریفی متفــاوت از آن 
شــده اســت، همچــون: »اعطــاء کل ذی حــق حقــه«. در ایــن تعریــف، عدالــت به معنــای اعطــای 
حقــوق بــه کســانی اســت کــه اســتحقاق آن را دارنــد. ایــن معنــا در مقابــل ظلــم قــرار دارد 
کــه نقطــۀ مقابــل اســتحقاق اســت)مطهری، 1368، ج1 :80( یــا بــا نــگاه اجتماعــی بــه عدالت، 
ــد. در هــر صــورت، تعریف هــای ارائه شــده  ــا اســتقامت تعریــف کرده ان آن را برابــری، تــوازن ی
ــد. از ســوی  ــه مصداق هــای آن اشــاره کرده ان ــا ب ــان نکــرده بلکــه تنه ــت را بی حقیقــت عدال
دیگــر، هــر چنــد مقاله هایــی دربــارۀ عدالــت در امامــت از نــگاه امام رضا)علیه الســام  ( نــگارش 
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یافتــه، پژوهشــی جــدی در  ایــن بــاره  تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت. لــذا مــا در ایــن پژوهش 
ــت در کام امام رضا)علیه الســام( را بررســی  ــاي عدال ــي، بن مایه ه ــی ـ  تحلیل ــه روش توصیف ب
خواهیــم کــرد. فرضیــۀ مــا ایــن اســت کــه عدالــت امــري اســت وجــودي و واقعــي که مســاوي 
ــي و  ــت اله ــان حقیق ــام( هم ــت در کام امام رضا)علیه الس ــن حقیق ــت و ای ــا حقیق ــت ب اس
توحیــدی اســت. طبعــاً، عدالــت بــر ایــن اســاس همــان اســتقرار حقیقــت توحیــدي اســت. این 
اســتقرار حقیقــت بــر حســب مــورد متفــاوت اســت. تعریــف عدالــت در حــوزۀ تکوین و تشــریع 
و تشــریع نیــز چــه فــردي و چــه اجتماعــي و همچنیــن تعریف هــاي صورت گرفتــه در حــوزۀ 
اجتماعــيـ  اعــم از برقــراري مســاوات، شایســتگي و اســتحقاق، انصــاف، مــوزون بــودن، رعایــت 
حقــوق دیگــران و اعطــاي حــق بــه هــر ذي حــق و مــواردي از ایــن قبیــل ـ همگــي تعریــف 
بــه مصــداق مي باشــند. بــه نظــر، آنچــه اســاس عدالــت را تشــکیل مي دهــد عبــارت اســت از 

تحقــق حــق و واقعیــت کــه منــع از تحقــق آن مســاوي اســت بــا ظلــم و انحــراف.

پرســش اصلــي  ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه »بنیــان و ریشــه عدالــت در نــگاه 
ــا اعتبــاري؟ راه تحقــق  ــت، امــری واقعــي اســت ی ــا عدال امام رضا)علیه الســام( چیســت؟« آی

ــت؟ ــت چیس عدال

بنیان عدالت

یکــي از بنیادي تریــن محورهــاي تربیــت انســان و توســعۀ جوامــع بشــري و هدایــت انســان 
ــه ســاختار فطــري اوســت. انســان فطرتــي جامــع دارد  ــه ســوي ســعادت، توجــه عمیــق ب ب
کــه بیانگــر ســاختار ذاتــي نــوع انســان اســت؛ یعنــي انســان بــا صبغــۀ خاصــي سرشــته شــده 
اســت کــه دربرگیرنــدۀ آگاهي هــاي فطــري، اســتعدادها، عواطــف و احساســات اوســت. فطــرت 
ــي و  ــردي و اجتماع ــد ف ــتعدادهایش در بُع ــل رشــد و شــکوفایي اس ــن عام انســاني، مهم تری
ــار« او  ــل« و »اختی ــودي آن را »عق ــد وج ــي ترین بُع ــت و اساس ــري اس ــع بش ــن جوام تکوی

ــن دو »اراده« اســت.  ــد و حاصــل ای تشــکیل مي ده
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از ویژگي هــاي فطــري مهــّم انســان »حــّس عدالت دوســتي و عدالت خواهــي« اســت. حــّس 
عدالت خواهــي انســان را بــه ســمت عدالــت و اعتــدال در زندگــي ســوق مي دهــد و به عنــوان 
ــا  ــردارد. قــرآن مجیــد مي فرمایــد: »فََألَْهَمَه ــد در مســیر صحیــح گام ب جانشــین خــدا مي توان
ــن، عدالت خواهــي انســان ریشــه در فطــرت و ســاختار  ــا َوتَْقَواَها«)شــمس/8(. بنابرای فُُجوَرَه

وجــودي او دارد و ایــن بنیــان محکمــي بــراي  تحقــق و اجــراي عدالــت اســت.

عدالــت همــواره از عالی تریــن آرمان هایــی بــوده اســت کــه بشــر و در رأس آن، انبیــای الهــی 
ــد و در  ــع بشــری بوده ان ــق آن در جوام ــی تحق ــت، در پ ــان عدال ــن منادی ــوان بزرگ تری به عن
راه اجــرای آن متحمــل دشــواری هــای فراوانــی شــده اند تــا جایــی کــه قــرآن کریــم، هــدف 
اولیــۀ آنــان را برپایــی عدالــت و اقامــه قســط دانســته )حدید/ 25( و آن را اســاس توحیــد قــرار 
داده اســت. پیشــوایان معصوم)علیهم الســام( نیــز در اندیشــه و ســیرۀ خــود، تحقــق عدالــت را 
ــا  ــرآن از توحیــد گرفتــه ت ســرلوحۀ برنامه هــای خــود دانســته اند)مطهری،1368: 153(. در ق
معــاد و از نبــوت گرفتــه تــا امامــت و از آرمان هــای فــردی گرفتــه تــا هدف هــای اجتماعــی، 

همــه بــر محــور عــدل اســتوار اســت)همان:420(.

انســان کامــل بــه طــور فطــري، مفهــوم عدالــت را دارد. امــا وقتــی ســخن از ماهیــت عدالــت 
بــه میــان می آیــد، تعریــف آن جــز بــا نُرم هــای حقوقــی و اجتماعــی مســلّم و مشــخص دشــوار 
می شــود. امــا درک معنــای عدالــت بــه لحــاظ متافیزیکــي، ارتبــاط آن بــا علت العلــل، بــه لحاظ 
ذات و همچنیــن ارتبــاط آن بــا تجلــی در ســیر صعــودي و نزولي دشــوار اســت. وقتــی از عدالت 
ســخن می گوییــم، بي درنــگ ایــن معنــا را شــهود مي کنیــم کــه عدالــت یعنــي اینکــه اشــیا 
در جــای درســت و شایســته قــرار داشــته باشــند. اگــر هماهنگــی و تعــادل از بیــن رفتــه اســت 
دوبــاره ایجــاد شــود، اشــیا بــر واقعیــت خــود باقــی باشــند و بــه هــر چیــزی، آنچه شایســتۀ آن 
اســت اعطــا شــود. امــا فهــم ایــن معنــا دربــارۀ خــدا فقــط به لحــاظ متافیزیکــی امکان پذیــر 

اســت و نــه فهــم صــوری یــا حقوقــی عدالــت.

از منظــر متافیزیکــی، می تــوان گفــت کــه حقیقــت الهــی، واحــد و عیــن ذات اســت. حقیقــت 
الهــي دارای اجــزا نیســت تــا نیــاز داشــته باشــد از طریــق عدالــت در جــای شایســتۀ خــود قرار 
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داده شــود. اگــر عدالــت بــر اســاس حقیقــت آن چیــز  و بــر اســاس قوانیــن جهان شــناختی و 
انســانی به معنــاي قــراردادن هــر چیــز در جــای خــودش باشــد، آن گاه حقیقــت خداونــد کــه 
واحــد و عیــن وحــدت اســت، عدالــت محــض بــه عالی تریــن معنــای خــودش خواهــد بــود؛ 
یعنــی واحــدی اســت کــه از هیــچ نــوع ترکیبــی برخــوردار نیســت کــه بتوانــد در غیــر جــای 
خــود باشــد تــا نیــاز داشــته باشــد عدالــت آنهــا را بــر اســاس حقیقت شــان بــه جایگاه مناســب 
خــود بازگردانــد. بنابرایــن، مي تــوان گفــت کــه عدالــت در عالي تریــن ســطح، عبــارت اســت از 
خــود واقعیــت الهــی. ایــن حقیقــت الهــی خــود منبــع همــۀ قوانینــی اســت کــه بــر اســاس آن 

مــا داوری می کنیــم کــه چــه چیــزی عادالنــه اســت و چــه چیــزی عادالنــه نیســت.

عدالــت در ارتبــاط بــا خــدا یــا نســبت بــه حقیقــت الهــي مطــرح مي شــود یــا نســبت بــه 
ــا افعــال الهــي نیــز در دو حــوزه مطــرح اســت: یــا تکوینــي اســت یــا  افعــال او. در ارتبــاط ب
تشــریعي. تشــریعي نیــز یــا نســبت بــه انســان و افعــال او ماحظــه مي شــود)عدالت فــردي( 
یــا نســبت بــه قوانیــن و نظــام حاکــم بــر جامعه)عدالــت اجتماعــي(. عدالــت تکوینــي بــه ایــن 
معناســت کــه خلقــت عالــم، اعــم از زمین و آســمان، جمــاد و نبــات و حیــوان، دنیــا و آخرت بر 
موازیــن عــدل اســت و در آفرینــش به هیچ وجــه بي عدالتــي وجــود ندارد)همــان: 55(.  جهــان 
ــان  ــود، از دوام و نظــم و حســاب و جری ــادل نب ــوزون و متع ــادل اســت. اگــر م ــوزون و متع م
معّیــن و مشــخص برخــوردار نبــود. بنابرایــن، تعــادل در نظــام هســتي، یعنــي در هــر چیــز از 

ــري شــده اســت)همان(. ــه اندازه گی ــدر الزم اســتفاده و فاصل ــاده اي به ق م

از نــگاه اســام، جهــان بــر اســاس عدالــت شــکل گرفتــه اســت کــه بــه آن عدالــت تکوینــي 
ــر محــور عدالــت اســت. منظــور از عدالــت تشــریعي  ــم ب مي گوینــد؛ یعنــي همه چیــز در عال

ــت اســت. ــاي عدال ــر مبن قانون گــذاري الهــي ب

در فلســفه اســامي همــه چیــز از خــدا یــا ســبب اول شــروع مي شــود و عالــم تکویــن بــر 
ــم  ــر همیــن اســاس، عال ــد خــود عــادل علي االطــاق اســت و ب عــدل مبتنــي اســت. خداون
ــد کــه  ــد عــادل اســت، چــون حکیــم اســت. در نتیجــه، مي دان را خلــق کــرده اســت. خداون
چگونــه هــر چیــز را در جایــگاه مناســب خــود قــرار دهــد و هــر حقــي را بــه ذي حــق اعطــا 
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کنــد. پــس عالــم بــر عــدل اســتوار اســت، پــس حــق اســت؛ زیــرا از حق محــض نشــأت گرفته 
اســت.

ــد خــود عــدل  ــوان گفــت کــه عــدل مبنــاي تکویــن اســت. همچنان کــه خداون پــس مي ت
مطلــق اســت و بــر اســاس عــدل و حکمــت خــود، جهــان را خلــق و تدبیــر مي کنــد، تدویــن 
عالــم نیــز متناســب بــا تکویــن اســت؛ زیــرا ایــن تناســب  بــه عــدل برمي گــردد. در فلســفه 
اســامي نیــز منشــأ کتــاب تکوینــي و کتــاب تدوینــي خداســت؛ ولي کتــاب تدویني متناســب 
بــا کتــاب تکویــن و نظــام عالــم اســت و فیلســوفان بــا نظرکــردن در عالــم تکویــن، مي تواننــد 

احــکام تکوینــي را اســتنباط کننــد)داوري اردکانــي، 1377: 121(.

عــدل الهــي ایجــاب مي کنــد کــه صــدور عالــم هســتي از فیــض الهــي بــر اســاس عدل باشــد 
و اصــل علیــت در جهــان تکویــن و همچنیــن ســنخیت بیــن علــت و معلــول بیانگــر تحقــق 

نظــم و عــدل در جهــان اســت)صدر، 1408ق: 275-261(.

عدالــت بــر اســاس ایــن جهان بینــي امــري واقعــي و از عینیــت برخــوردار بــوده و منطبــق بــر 
واقعیــت اســت. در جهــان هســتي، عــدل به عنــوان جلــوه و بخشــي از وجــود بلکــه مهم تریــن 
ــه  ــت ب ــد. عدال ــود مي یاب ــري خ ــه ادراک فط ــان آن را ب ــد و انس ــمار مي آی ــش آن به ش بخ
لحــاظ محتــوا، اعتــدال حقیقــي، صــراط مســتقیم و مســیر صحیــح حقیقــي اســت کــه در آن 

ــدارد. ــه انحرافــي وجــود ن هیچ گون

هماهنگــي و تــوازن در عالــم هســتی برآینــد تجلــي وحــدت در کثــرت اســت و از آنجاکه همه 
ــا حــدي در همــه چیــز ســریان  ــد، هماهنگــي ت اشــیا در نهایــت از وحــدت نشــأت مي گیرن
دارد. خداونــد مبــدأ نهایــي تمــام هماهنگي هــا و تعادل هاســت. امــا خــدا ذاتــاً متعــادل کامــل 
و زیبــاي مطلــق اســت کــه به معنــاي هماهنــگ کامــل نیــز هســت، اگــر چــه داراي هیــچ نــوع 
جزئــي نیســت کــه بتوانــد خــارج از تعــادل یــا فاقــد هماهنگــي باشــد. در واقــع، عدالــت قابــل 

انفــکاک از حقیقــت نیســت و خداونــد نیــز به معنــاي دقیــق کلمــه »حقیقــت« اســت.

ــات شــود. چــون حــق  ــل واژۀ »حــق« اثب ــق تحلی ــد از طری ــگاه متافیزیکــي مي توان ــن ن ای
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یعنــي دادن بــه هــر چیــز آنچــه را کــه شایســتۀ آن اســت و ایــن همــان عدالــت اســت و حقوق 
موجــودات مختلــف، خــواه انســان یــا غیــر انســان، کــه بایــد مــورد احتــرام قــرار بگیــرد، در 
صــورت وجــود عدالــت، »حــق« نامیــده مي شــود. حــال، خداونــد بــر اســاس قــرآن و عقــل، 
حــق و حقیقــت اســت و ایــن مســتلزم آن اســت کــه او بایــد از ویژگــي عدالــت برخــوردار و 
منبــع تمــام عدالت هــا باشــد. خداونــد به عنــوان اینکــه عیــن حــق اســت، عیــن عدالــت اســت 
و به عنــوان اینکــه منبــع حقــوق مخلوقــات و قوانیــن حاکــم بــر آنهاســت، عــادل و همچنیــن 

منبــع غایــی کّل عدالــت در حــوزۀ انســان اســت. 

عدالــت بــر مــدار حــق مي چرخــد و نــوع نــگاه بــه حــق مي توانــد نــوع نــگاه بــه عدالــت را 
مشــخص کنــد. اندیشــمندان مســلمان دربــارۀ منشــأ حــق بــر دو نــوع حــق تأکیــد مي ورزنــد: 
ــراردادي انســان. قســم اول کــه منشــأ الهــي دارد از ســوي  حقــوق الهــي انســان و حقــوق ق
خداونــد به منظــور رشــد و تحقــق اســتعدادهاي درونــي هــر موجــود بــه او داده شــده اســت 
کــه ایــن حقــوق ثابــت و عــام هســتند، همچــون حــّق حیــات، حــّق آزادي، حــّق کرامــت و ... 
. به عبــارت دیگــر، حــّق الهــي در اســام ناشــي از خداونــد بــوده و بــه انســان اعطــا گردیــده 
اســت و هــدف آن رشــد و تعالــي انســان و فعلیــت بخشــیدن بــه اســتعدادهاي درونــي اوســت. 
اصــوالً، دراســام حقــوق طبیعــي مرتبــط بــا اراده الهــي اســت)مطهري، 1357: 149-148(. 

شهید مطهري در این خصوص مي گوید:

»از نظــر مــا حقــوق طبیعــي از آنجــا پیــدا مي شــود کــه دســتگاه خلقــت بــا روشــن بیني و 
توجــه بــه هــدف، موجــودات را بــه ســوي کماالتــي کــه اســتعداد آنهــا در وجودشــان نهفتــه 
اســت، ســوق مي دهــد. هــر اســتعداد طبیعــي منشــأ یــک حــق طبیعــي اســت... اســتعدادهاي 
طبیعــي مختلــف اســت و ســعادت او را هــم در ایــن قــرار داده کــه در مــدار طبیعــي خــودش 
ــن ســندها را به صــورت  ــن کار خــود هــدف دارد و ای ــد. دســتگاه آفرینــش در ای حرکــت کن

تصــادف و از روي بي خبــري و ناآگاهــي بــه دســت مخلوقــات نــداده اســت.«)همان(

بنابرایــن، عدالــت در زندگــي انســان از حقیقــت قابــل تفکیــک نیســت. بــر اســاس نظریــۀ 
ــک وجــود راســتین اســت و آن  ــت و ی ــک حقیق ــط ی ــم هســتي فق وحــدت وجــود، در عال
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حق تعالــي اســت. امــا ایــن حقیقــت واحــد داراي شــئون و تجلّیــات و ظهوراتــي اســت. از ایــن 
تجلــي و ظهــور کثــرت و عالــم پدیــدار مي شــود. در عالــم هســتي تنهــا یــک وجــود هســت 
و جــز آن، شــئون و اطــوار و به تعبیــر قــرآن »وجــوه« او خواهنــد بود)ماصــدرا، 1382: 67(. 
ایــن ظهــورات را »تجلیــات وجــودي« مي نامنــد کــه بــه ســه قســم تجلیــات وجــودي ذاتــي، 

ــي تقســیم مي شــود. ــي و افعال صفات

ارتباط حقیقت با عدالت

در ایــن عالــم بــدون حقیقــت حقــه، عدالتي وجــود نــدارد. ذات حقیقــت به لحــاظ متافیزیکي 
ــذرا و  ــر گ ــر ام ــه ب ــاق دارد ن ــت انطب ــت واقعی ــر حقیق ــودن ب ــت اســت. عادل ب ــان واقعی هم
غیرواقعــي. بــه تعبیــر دیگــر، بي  عدالتــي بــا جهــل بــه حقیقــت و طبیعــت واقعــي اشــیا ارتباط 
دارد و اجــراي عدالــت بــدون حقیقتــي کــه مــا را قــادر بــه شــناخت واقعیــت اشــیا مي ســازد، 
غیرممکــن اســت. لــذا خداونــد بــراي اینکــه انســان را در مســیري هدایــت کنــد کــه بتوانــد 

حقیقــت، واقعیــت و عدالــت را بشناســد، وحــي فرســتاده اســت.

ایــن پیونــد بیــن عدالــت و حقیقت، برخي از فیلســوفان ســنتي باســتان را واداشــته اســت که 
عدالــت را عالي تریــن فضیلــت بنامنــد. انســان نمي توانــد بــدون داشــتن صداقــت، عــادل باشــد 
و به لحــاظ متافیزیکــي، نمي توانــد عدالــت را بــدون شــناخت حقیقــت درک کنــد. در طــرف 
مقابــل، کســاني کــه صادقنــد اگــر بنــا باشــد حقیقــت مشــتمل بــر اراده، افعــال و فهــم آنهــا 

باشــد، لزومــاً بایــد عــادل نیــز باشــند.

در حــوزۀ نظــر، مفهــوم واقعیــت بنیــادي عدالــت در همــه ســنت ها بــا متافیزیــک و حقیقــت 
باطنــي انســان ارتبــاط دارد؛ یعنــي فطري بــودن مفهــوم عدالــت. در حــوزه عمــل نیــز احــکام 
و قوانیــن الهــي بــراي هدایــت بشــر به گونــه اي نــازل شــده اســت کــه اعمــال آنهــا منطبــق 
بــر حقیقــت اشــیا، قوانیــن عالــم هســتي و ارادۀ الهــي باشــد. منبــع اصلــي قوانیــن و احــکام 
ــم هســتي کــه در آفرینــش وجــود دارد،  ــا قوانیــن عال در تمــام ســنت ها از واحــد اســت و ب
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هماهنــگ اســت. عدالتــي کــه بــر ایــن عالــم حاکــم اســت، باوجــود تمــام نمودهایــي کــه بــر 
خــاف آن وجــود دارد، بُعــد ضــروري تجلــي خداونــد در تمــام ســطوح اســت؛ چــون تجلــي 
ــه  ــد ب ــم بای ــت در عال ــت اســت. عدال ــن عدال ــه عی ــي واجب الوجــود ک ــارت اســت از تجل عب
همــان گونــه اي باشــد کــه واقعیــت وجــودي هســت. آن واقعیــت وجــودي اي کــه وجــود مطلق 

آن را بــه همــۀ موجــودات اعطــا کــرده اســت.

امــا بایــد افــزود، عدالتــي کــه بــر تمــام جهــان هســتي حاکــم اســت، به صــورت قهــري اســت، 
ــادل نباشــد و سرکشــي  ــد ع ــار برخــوردار اســت و مي توان ــه از اختی ــم انســان ک جــز در عال
پیشــه کنــد و به خاطــر خودخواهــي، حقیقــت واقعــي موجــودات مختلــف را محتــرم نشــمارد و 
قبــل از همــه، به عنــوان موجوداتــي کــه بازتاب دهنــدۀ اراده الهــي هســتیم، به خاطــر داشــتن 
اراده اي کــه خداونــد بــه مــا داده اســت، غافــل شــویم از اینکــه چــه کســي هســتیم و در حالــت 
ــد،  غفلــت و جهــل زندگــي کنیــم. در واقــع، تمــام بي عدالتي هایــي کــه از انســان ســر مي زن
ناشــي از جهــل و غفلــت انســان از حقیقــت خــود و صــورت الهــي اســت کــه در جوهــر نفــس 

او وجــوددارد.

ارتبــاط بیــن حقیقــت و عدالــت مبتنــي بــر ایــن نظریــۀ کلــي اســت کــه انســان به صــورت 
ــر روي زمیــن اســت. درک  خــدا آفریــده شــده اســت و به موجــب آن، انســان خلیفــه خــدا ب
حقیقــت اصلــي یــا واقعــي انســان بــه معنــاي درک بنیــان اساســاً غیرمــادی و نظــام سلســله وار 
اشیاســت و بــه موجــب آن، پذیــرش مســئولیت طبیعــي انســان بــر حســب آن نظــام اســت که 
بــه صــورت امانــت بــر انســان عرضــه شــده و حاصــل ایمــان اســت. ارتبــاط بیــن شــناخت و 
ــن  ــد. در ای ــع، وحــدت دارن ــق آن شــناخت، هستي شناســانه و وجــودي اســت و در واق تصدی
ــل سازشــند و همــه اشــیا در جــاي مناســب  ــا قاب وحــدت هستي شناســانه، تمــام اختاف ه
خــود قــرار می گیرنــد و بــا حقیقــت و واقعیــت سلســله وار منظــم منطبــق هســتند. ایــن نظــم 
خــاص و تعــادل خــاص اســت کــه هــم ظاهــراً و هــم باطنــاً عدالــت را تشــکیل مي دهــد. در 
نتیجــه، ایــن انطبــاق بیــن حقیقــت و عدالــت اســت کــه در دو مفهــوم از حــق بازتــاب مي یابــد. 

حــق به عنــوان حقیقــت یــا درســتي و حــق به عنــوان منصــف یــا عــادل بــودن.
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عدالــت متــرادف بــا حقیقــت یــا حق بــودن اســت؛ یعنــي امــري کــه از حقانیــت برخــوردار 
و منطبــق بــا واقعیــت اســت. در نتیجــه، عدالــت از زمــرۀ امــور عینــي اســت؛ بدین معنــا کــه 
در ایــن نــگاه، عدالــت مأخــوذ از واقــع اســت و چــون مأخــوذ از واقــع اســت، خــود نیــز داراي 
واقعیــت و نفس االمــر اســت. پــس در واقــع، عــدل از عینیــت متافیزیکي برخــوردار اســت)صدر، 
1368: 40(. عدالــت، نهایــت کمــال انســان و غایــت شــریعت به شــمار می آیــد. عدالــت، فلســفه 
نبــوت اســت و همــۀ انبیــا بــرای ســاختن انســان آمده انــد و اقامــۀ عــدل همــان هدایــت انســان 
در مســیر حــق اســت. انســان مســئول سرنوشــت خــود و جامعــۀ خویــش اســت. طبعــاً بایــد 
عدالــت را بــر اســاس عــدل خداونــدی در جامعــه تحقــق بخشــد و همیــن امــر تنها راه رســیدن 

انســان و جامعــه بــه مقــام خلیفه اللهــی اســت.  

ــری  ــوان ام ــد به عن ــت بای ــت و عدال ــن حقیق ــی بی ــاط متافیزیک ــه، ارتب ــور خاص به ط
ــت از  ــارت اس ــاط عب ــن ارتب ــر، ای ــر دیگ ــه تعبی ــود. ب ــت درک ش ــناختی در طبیع هستی ش
هماهنگــی ای کــه در ســطوح هســتی رخ می دهــد. ســخن از عدالــت تصــور ایــن فــرض اســت 
کــه نظــم خاصــی در اشــیا وجــود دارد. ســخن از حقیقــت در شــیوۀ متافیزیکــی قــرآن عبــارت 
اســت از اینکــه نظامــی هستی شناســانه و یکپارچــه در درون واقعیــت اســت کــه بنیــان عدالــت 
ــر اســاس  ــد ب ــه خداون ــد. خاســتگاه حــق، اســتعدادهاي فطــري اســت ک را تشــکیل مي ده
حکمــت بالغــۀ خویــش در وجــود انســان نهــاده اســت و هــر اســتعداد طبیعي، ســندي طبیعي 

ــق آن اســت. ــدي صاحــب حــق از متعل ــراي بهره من ب

ــود  ــه وج ــان را ب ــا خودم ــرا م ــي اســت زی ــا ارادۀ اله ــط ب ــي مرتب ــوق طبیع در اســام حق
نیاورده ایــم. از فضــل و عنایــت الهــي اســت کــه به عنــوان موجــود بشــري حقوقــي مي یابیــم. 
بنابرایــن از ویژگي هــاي حقــوق طبیعــي و فطــري ایــن اســت کــه بــر اســاس حکمــت الهــي از 
ســوي خداونــد بــه انســان اعطــا شــده اســت و مقیــد بــه اراده خــدا و همــزاد مســئولیت فطري 
انســان نســبت بــه طــي کمــاالت انســاني اســت. ایــن حقــوق فطــري، بــر اســاس حکمــت الهي 
کــه در خلقــت انســان مّدنظــر قــرار گرفتــه اســت، بــر پایــۀ منابــع معتبــر معرفــت دینــي قابل 
اســتنباط اســت و فهــم بشــر در ایــن اســتنباط دخیــل اســت. در واقــع، ایــن نــوع حقــوق ثابت، 
فطــري و طبیعــي در اســام از طریــق منابــع معتبــر شــرعي بــه دســت مي آیــد کــه عبارتنــد 
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از: قــرآن، ســنت، اجمــاع و عقــل.

امــا یــک دســته حقــوق قــراردادي داریــم کــه اســام آنهــا را نیــز به رســمیت شــناخته اســت. 
ایــن نــوع حقــوق، متغیــر و نســبي هســتند و بیــن افــراد داراي قــرارداد معتبــر اســت و خداوند 
از انســان ها خواســته اســت تــا بــه آنهــا پایبنــد باشــند. در اســام منشــأ حقــوق در طبیعــت و 
فطــرت شــریعت خاصــه نمي شــود، بلکــه بخشــي از حقــوق اعتبــاري و حاصــل توافــق بیــن 
افــراد اســت کــه در قالــب عهــود و قوانیــن تجلــي مي یابــد. شــریعت نیــز بــا تأکیــد بــر لــزوم 
وفــاي بــه ایــن توافق هــا آنهــا را به رســمیت شــناخته و مــورد تأکیــد قــرار داده اســت. در واقــع، 
شــریعت ایــن دو نــوع حقــوق را کــه در طــول هــم قــرار دارنــد بــه رســمیت شــناخته اســت و 
ایــن دو نــوع حقــوق و اعطــاي آنهــا بــه ذي حق هــا را ســطوحي از تحقــق عدالــت می شــمارد. 
بــر ایــن اســاس، عدالــت در اســام داراي ســطوح مختلــف مبتنــي بــر حقــوق شــرعي و حقــوق 

توافقــي اســت)عمید زنجانــي، 1388: 16(.

 بنیان عدالت از منظر امام رضا)علیه السالم( 

چنان کــه گفتــه شــد، عدالــت بــه لحــاظ متافیزیکــی بــا حقیقــت ارتبــاط دارد و حقیقــت این 
ارتبــاط، هستی شناســانه اســت. امام رضا)علیه الســام( عدالــت را در بــاب امامــت مطــرح کــرده 
ــگاه آن حضــرت را در تعریــف ایشــان از امامــت و شــرایط آن و  ــت از ن ــد عدال ــذا بای اســت. ل
جایــگاه امــام در عالــم هســتی جســتجو کــرد. آن حضــرت در تبییــن مقــام امامــت می فرمایند: 
ــای  ــر و ژرف ــش منیع ت ــر، مکان ــر، جایگاهــش بلندت ــر، شــأن آن بزرگ ت ــدر امامــت جلیل ت »ق
آن عمیق تــر از آن اســت کــه مــردم بــا عقــل خــود بــه آن برســند، یــا بــا انتخــاب خــود امامــی 
را نصــب کننــد. امامــت مقــام پیغمبــران، میــراث اوصیــا، خافــت الهــی، جانشــینی رســول 

خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( اســت.«)ابن بابویه، 1378، ج1: 197-196(.

ــرت  ــد. آن حض ــت می دانن ــرط امام ــت را ش ــّد عصم ــت در ح ــام( عدال امام رضا)علیه الس
ــی،  ــر آلودگ ــودن از ه ــودن، پاکیزه ب ــوا ب ــمارند: »باتق ــن برمی ش ــام را چنی ــای ام ویژگی ه
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پاک بــودن از هــر عیــب، عــادل بودن.«)همــان(. ایــن ویژگی هــا بــر تعریــف عصمــت بــه معنــای 
تــام در نــزد شــیعه انطبــاق دارد. لــذا محقــق الهیجــی در گوهــر مــراد در تعریــف عصمــت امام 
می گویــد: »مــراد مــا از عصمــت در امــام همــان عدالــت اســت ... فی الحقیقــه عصمــت نباشــد 
مگــر تأکــد عدالــت و وجــوب بقــای بــر آن.«)الهیجــی، 1383: 464(. آن حضــرت می فرمایــد: 
»امــام معصــوم، مؤیــد، موفــق، اســتوار، مصــون از هــر نــوع خطــا و لغــزش اســت.«)ابن بابویــه، 

1378، ج1: 199(.

ــن اســت  ــود، ای ــتفاده می ش ــان اس ــه از کام ایش ــام، چنان ک ــت در ام ــتراط عدال ــل اش دلی
کــه امامــت مقــام انســان کامــل اســت و انســان کامــل مصــداق اتــّم خلیفه اللهــی و جانشــینی 
ــوي  ــن از س ــیني در زمی ــه جانش ــت ب ــر اس ــان مفتخ ــت. انس ــه( اس پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
ــر جهــان دارد و هــر  ــد ب ــه قدرتــي را کــه خداون ــد و وســعت ایــن جانشــیني هــر گون خداون
امــري را کــه بــه او بازگــردد نیــز شــامل مي شــود. انســان زمانــي بــه رشــد حقیقــي دســت 
مي یابــد کــه بتوانــد شــبیه ارزش هایــي را کــه در خداونــد وجــود دارد، در وجــود خــود به عنــوان 
خلیفــۀ خداونــد متجلــي ســازد. از آنجاکــه ایــن ارزش هــا در خداونــد مطلــق اســت و انســان 
محــدود اســت، ســیر انســان حرکــت مســتمر و طوالنــي بــه ســوي اوســت و چــون عــدل در 
ایــن مســیر شــرایط اساســي رشــد همــۀ ارزش هــاي دیگــر اســت و بــدون آن ســایر ارزش هــا 
نیــز در اجتمــاع تحقــق نمي یابــد، پــس جانشــیني انســان حرکتــی مســتمر بــه طــرف عــدل 

ــان، 1999م:17(. ــا:142-141؛ هم ــت)صدر، بي ت اس

ــوان در  ــت، می ت ــده اس ــان گردی ــام( بی ــه در کام امام رضا)علیه الس ــام را ک ــای ام ویژگی ه
ســه زمینــه خاصــه کــرد: 

مقــام امــام نــزد خــدا: امیــن الهــی در میــان خلــق، حجــت و دلیــل خداونــد بــر مــردم، خلیفه 
ــای  ــم ارزش ه ــه ســوی خــدا، پاســدار حری ــردم ب ــدۀ م ــه بشــری، دعوت کنن ــی در جامع اله

 . لهی ا

ارتبــاط امــام بــا مــردم: راهنمــای مــردم بــه ســوی هدایــت، انیــس مــردم همچــون پــدری 
ــزت مســلمانان و باعــث خشــم  ــۀ ع ــردم در مشــکات و دشــواری ها، مای ــاگاه م ــان، پن مهرب
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منافقــان و رســوایی کافــران. 

شــخصیت معنــوی امــام: برتــری نســبت بــه همــه مــردم بــه لحــاظ علــم و فضیلــت، برکناری 
ــن به لحــاظ  ــش مخصــوص، برازنده تری ــژه و دان ــم وی ــاه و نقــص، برخــورداری از عل از هــر گن
شــکیبایی، تقــوا، شــجاعت و ســخاوت، عابدتریــن انســان ها بــه درگاه خداوند.)کلینــی، 1365، 

ــه، 1395ق،ج2: 677(. ــن بابوی ج1 :198؛ اب

حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا امــام بــدون داشــتن عدالــت می توانــد ایــن اوصــاف را داشــته 
ــت  ــدون داشــتن عدال ــد ب ــام نمی توان ــه ام باشــد؟ به نظــر می رســد جــواب روشــن اســت ک
ایــن مســئولیت های مهــم را انجــام دهــد. امام رضا)علیه الســام( در مقــام اثبــات عدالــت امــام 
بــه ایــن آیــه اســتدالل می کنــد کــه: »به راســتی امامــت مقامــی اســت کــه خداونــد متعــال 
آن را پــس از مقــام نبــوت و خلیل اللهــی در مرحلــۀ ســوم بــه ابراهیــم خلیل)علیه الســام( داد و 
ِّــي َجاِعُلــَک لِلنَّــاِس إَِماًما«)بقــره/124(  فضیلتــی اســت کــه او را بــه آن آراســت کــه فرمــود: »إِن
کــه در ذیــل آن آمــده اســت ایــن مقــام هرگــز بــه ظالمــان نمی رســد. ایــن دلیــل بــر عصمــت 
ــه  ــانی ب ــر انس ــردن ه ــم از نصب ک ــدف مه ــرا ه ــت، زی ــت اس ــّد عصم ــت در ح ــام و عدال ام
امامــت، عینیــت بخشــیدن بــه شــریعت و احــکام الهــی در جامعــه اســت. اگــر امــام از چنیــن 
ویژگــی ای برخــودار نباشــد، هرگــز نمی توانــد جامعــه را بــه ایــن هــدف برســاند. شــرِط بــودِن 
چنیــن عدالتــی در امــام، دلیــل بــر ایــن اســت کــه امام بایــد منصــوب از طــرف خداونــد متعال 
باشــد زیــرا کشــف چنیــن عدالتــی کــه شــرط امامــت و رهبــری اســت بــرای انســان امکان پذیر 
نیســت و قهــراً، انتخــاب امــام از توان مــردم خارج خواهــد بود)ابــن بابویــه،1378،ج1 :198(. لذا 
ــر بنــدگان معرفــی می کند)همــان:  ــد ب ــام را حجــت و شــاهد خداون امام رضا)علیه الســام( ام

 .)199

ــام کــه همــان عصمــت اســت اشــاره  ــردی ام ــت ف ــد عدال ــه بُع امام رضا)علیه الســام( هــم ب
ــت اســتمرار  ــر و امام ــدۀ راه پیامب ــام ادامه دهن ــی. ام ــت اجتماع ــد عدال ــه بُع ــم ب ــد و ه می کن
ــه  ــود ک ــی ب ــت اجتماع ــه( عدال ــر اکرم)صلی اهلل علیه وآل ــف پیامب ــی از وظای ــالت اســت. یک رس
ِّــي بِالِْقْســِط«)اعراف/ 29(. قــرآن می فرمایــد: »َوأُِمــْرُت ِلَْعــِدَل بَْینَُکُم«)شــوری/ 15( و »قـُـْل أََمــَر َرب
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اگرچــه عدالتــی را کــه امام)علیه الســام( مطــرح می کنــد شــرط الزم بــرای امامــت اســت، 
امــا می تــوان اســتفاده کــرد عدالتــی کــه بایــد در فــرد یــا جامعــۀ غیرمعصــوم پیــاده شــود نیــز 
بایــد در مســیر توحیــد قــرار داشــته باشــد تــا بتوانــد ســعادت فــرد و جامعــه را تأمیــن کنــد. 
بن مایــۀ عدالــت از نــگاه امام)علیه الســام( توحیــد و قرارگرفتــن در مســیر حــق اســت. عدالــت 
محــدود بــه صحنــۀ حیــات اجتماعــی انســان ها و روابــط آنهــا بــا دیگــران نیســت، بلکــه روابــط 
انســان بــا خــدا، روابــط انســان بــا دیگــران، روابــط انســان بــا خــود و روابــط انســان بــا جهــان 

هســتی را شــامل می شــود. 

در تعریــف عدالــت بایــد فطــرت انســانی، کرامــت انســان ها، غایــت هســتی، حقــوق عمومــی 
ــدي نیســت،  ــري تک بُع ــت ام ــه شــود. عدال ــگاه و حــدود اشــیا در نظــر گرفت انســان ها، جای
ــن اســاس، آنچــه  ــر همی ــز شــامل مي شــود و ب ــن را نی ــون و دی ــه، اقتصــاد، قان بلکــه جامع

صحیــح اســت، دیــن عادالنــه، قانــون عادالنــه، جامعــه عادالنــه و امثــال آن اســت.

ــي  ــا عــدل الهــي مبتنــي اســت و داراي ابعــاد گوناگون ــر عــدل وجــودي ی عــدل انســاني ب
ــت  ــِي عدال ــت اجتماعــي نمــود عین ــت اجتماعــي اســت. عدال اســت کــه یکــي از آنهــا عدال
ــي و  ــاي اجتماع ــب کنش ه ــای آن در قال ــه مصداق ه ــه اســت ک ــام در درون جامع ــي و ع کل
گروهــي، قوانیــن، نظام هــا، مقــررات، معامــات، تولیــد، توزیــع، خدمــات و... تجلــي مي یابــد. 
پــس عدالــت در جامعــه کــه عامــل ســعادت آدمــي و هــدف اصلــي جانشــیني انســان در روي 
زمیــن اســت جــز بــا سیاســت عادالنــه تحقــق نمي یابــد. ایــن بُعــد از عدالــت نیــز مبتنــي بــر 

فطــرت آدمــي اســت و درک آن بــدون درک عــدل الهــي غیرممکــن اســت. 

ــاب عدالــت بیــان فرمــوده اســت، ریشــه در توحیــد  تمــام آنچــه امام رضا)علیه الســام( در ب
دارد کــه در حدیــث سلســله الذهب بیــان فرموده اند)ابن بابویــه، 1378، ج 2: 135، ح 4(. 
امام رضا)علیه الســام( توحیــد را همــان اصــل توحیــدي مي دانــد کــه فطــرت بشــریت بــا آن 
سرشــته شــده اســت)قاضي ســعید قمي، 1415ق، ج1: 232(. در این حدیث امام)علیه الســام( 

ــد.  والیــت و امامــت معصــوم را تکمیل کننــدۀ توحیــد می دان

ــت  ــد: »ذات او آن حقیق ــام( مي گوی ــه اي از امام رضا)علیه الس ــرح جمل ــعید در ش ــي س قاض
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ــه آن متحقــق مي شــوند و از او، حــّق هــر صاحــب حقــي  ثابتــي اســت کــه ســایر حقایــق ب
ــاز  ــه نی ــک و باطــل اســت.«)همان: 131( چــرا ک ــداً، هال داده مي شــود و ماســواي او ازالً و اب
انســان بــه توحیــد، شــناخت خــدا، ایمــان بــه او، اطاعــت و تســلیم در برابــر او مهم تریــن نیــاز 
انسان هاســت. بشــر بــدون معرفــت، اطاعــت و ارتبــاط بــا خــدا و عبــادت او، در تاریکــی زندگــی 
می کنــد. کلمــه »ال الــه اال اهلل« دژ امــن الهــی در برابــر هجــوم شــیاطین و ســاطین و چتــر 
ایمنــی خــدا بــر ســر جوامــع بشــری اســت. کلمــه توحیــد ســخنی بــزرگ و گرانبهاســت. هــر 
کــس صادقانــه و از روی اخــاص آن را بگویــد، شایســتۀ ورود بــه بهشــت می شــود و هــر کــس 
بــدون پذیــرش قلبــی و حتــی بــه دروغ آن را بــر زبــان آورد، جــان و مالــش در امــان اســت، هــر 

چنــد ســرانجامش آتــش اســت. 

امامــت  بــر اصــل تـــوحید اســـتوار اســت و جوهــره و هویــت خــود را از  خــدا  می گیرد و بـــه او  
نیــز ختــم  مـــی شود. بـه عـــبارت دیگــر، آغــاز و انجام و اول و آخـــر مســئله امامت، بــه توحید و 
خدامحــوری بــاز می گــردد. اساســاً، نظــام امامــت انـــسان را بـــه ســوی خداوند دعــوت می کند  
و پذیـــرش عـــقلی و نـــقلی امـــامت در گروِ باور به اصل تـــوحید اســـت. از اهداف اولیه امامت، 
برقــراری عدالــت و ســپس فراهم کــردن زمینــۀ بندگــی  و عبودیــت  خــدا  و در نهایــت، ایصــال 
ــی امام رضا)علیه الســام( یکــی از  ــذا وقت ــرب  الهــی اســت. ل ــمال و ق ــه کـ ــه بـ ــرد و جامع ف
هدف هــای امـــامت را خـــیر و صــاح دنیــا و عــزت مؤمنــان بیــان می کنــد، ایــن جــز در پرتــِو 

عدالــت نمی توانــد تحقــق یابــد و اجــرای عدالــت بسترســاز عبودیــت خداونــد اســت.

امام رضا)علیه الســام( فرمــوده اســت: »همانــا از امــام و راهنمــای جامعــه مســاوات و عدالــت 
خواســته شــده اســت کــه در ســخنان، صــادق و در قضــاوت، عــادل و نســبت بــه وعده هایشــان 

وفــا کنند.«)مجلســی، 1403ق، ج 10: 351(.

حدیــث سلســله الذهب بیانگــر ایــن اســت کــه اساســاً  ارتبــاط امامــت و زعامت سیاســی مردم 
بــا دیــن و آخــرت  آنــان  تــا حدی اســت کــه واردشــوندگان بــه حـــریم    والیـــت، ورود در حریم 
امــن الهــی شــمرده شــده اســت . لــذا آن حضــرت، والیــت و امامــت اهــل بیت)علیهم الســام( را 
دژ و قلعــۀ مســتحکم خــود نامیــده اســت، به طـــوری که کســانی کــه در ایــن دژ وارد شــوند، از 
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عــذاب الهــی در امــان خواهنــد بود)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 147(.

امامــت همــان اســتقرار عدالــت اســت و اســتقرار عدالــت یعني اســتقرار حــق و حقیقــت. تنها 
راه اســتقرار عدالــت عبــارت اســت از شــناخت حــق و حقیقــت و التــزام و پایبندبــودن بــه آنچه 
خداونــد به عنــوان حقیقــت محــض بــه بندگانــش دســتور داده اســت. ایــن التــزام در مقــام نظر 
عبــارت اســت از شــناخت حقیقــت توحیــدی و در مقــام عمــل، پیشــه کردن تقــوای الهــی در 

تمامــی امــور فــردی و اجتماعی.

بــدون تحقــق عدالــت ســعادت انســان تأمیــن نمي شــود، لــذا هــدف دیــن و شــریعت تحقــق 
ــت  ــي و عدال ــت اجتماع ــاز عدال ــراد زمینه س ــت اف ــت. عدال ــاع اس ــراد و اجتم ــت در اف عدال
اجتماعــي ســبب گســترش عدالــت در بیــن افــراد اســت. تحصیــل حقیقــت عدالــت در فــرد، 
مــازم بــا تقــوا در شــریعت اســت زیــرا عدالــت در حــوزه عمــل، ســلوک بــر صــراط مســتقیم 
و هــدف بعثــت انبیاســت و آمــدن شــریعت نیــز بــراي تحقــق ایــن هــدف بــزرگ بــوده اســت. 
حــال، تحقــق عدالــت اجتماعــي نیــز در صورتــي امکان پذیــر اســت کــه نفــوس انســاني بــه 
ــن تحــول و  ــد و ای ــب یاب ــي تحــول و تهذی لحــاظ اندیشــه و اخــاق در مســیر رضــوان اله
ــام(  ــذا امام رضا)علیه الس ــت. ل ــر نیس ــوم امکان پذی ــت معص ــار والی ــز در سایه س ــب ج تهذی
مي فرمایــد: »بــه یقیــن امامــت مهــار دیــن، نظــام مســلمانان، صــاح دنیــا و عــزت مؤمنــان 
اســت و به یقیــن امامــت، بنیــان و شــالودۀ اســام در حــال رشــد و شــاخ بلنــد آن اســت. بــه 
ــات  ــم و صدق ــود، غنای ــا مي ش ــاد برپ ــج و جه ــاز، روزه، زکات، ح ــه نم ــام اســت ک ــبب ام س
فــراوان مي گــردد و احــکام و حــدود بــه امضــا مي رســد و از مرزهــا و قلمــروِ ســرزمین اســامي 

دفــاع مي شــود.«)کلیني، 1365، ج1: 200-198(. 

عدالــت یعنــی بــر صــراط مســتقیم بــودن و بی عدالتــی یعنــی انحــراف از صــراط مســتقیم و 
منــع حــق از صاحــب حــق، کســی کــه در جهــت اعتقــادی بــه راه عدالــت نرفتــه و کســی کــه 
بــه جایــگاه انســان پی نبــرده و نیــز کســی کــه رعایــت حقــوق دیگــران نکــرده و حــق را بــه 
صاحــب حــق نــداده اســت، هر ســه در ســتمگری مشــترکند. از نــگاه امام)علیه الســام( اســاس 
پلیدی هــا بی عدالتــی و اســاس پاکی هــا رعایــت عدالــت میــان خــود و خدا)توحیــد( و خــود 
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بــا خود)تقــوا( و خــود بــا دیگران)انصــاف( اســت و ایــن مبنــای عدالــت اجتماعــی را تشــکیل 
می دهــد زیــرا اســاس رابطــۀ صمیمــی انســان بــا خــدا توحیــد اســت و رکــن ارتبــاط انســان 
ــا انســان، عدالــت اجتماعــی اســت. انســان بــودن، بندگــی خــدا، کمال جویــی، اخــاص در  ب

عبــادت مهم تریــن مراحــل تحقــق عدالــت اجتماعــی در جامعــه اســت.

امام)علیه الســام( می فرماینــد: »مــن عامــل النــاس فلــم يظلمهــم و حدثهــم فلــم يکذبهــم و 
وعدهــم فلــم يخلفهــم فهــو ممــن کملــت مروتــه و ظهــرت عدالتــه و وجبــت اخوتــه و حرمــت 
ــم  ــی ظل ــد ول ــت می کن ــان حکوم ــر آن ــت و ب ــل اس ــردم در تعام ــا م ــه ب ــی ک غبیته«)کس
ــد  ــده می ده ــردم وع ــه م ــد؛ ب ــی دروغ نمی گوی ــد ول ــخن می گوی ــردم س ــا م ــد؛ و ب نمی کن
ــت آشــکار  ــی تخلــف نمی کنــد، چنیــن شــخصی از حیــث مــروت کامــل اســت و از عدال ول
ــی،  ــردن او حــرام اســت()حّر عامل ــت ک ــا او واجــب اســت و غیب ــرادری ب ــان اســت و ب و عی
بی تــا، ج 27: 396(.  بنابرایــن امام)علیه الســام( ســه ویژگــی را بــرای حاکمــان اســامی الزم 

ــد. ــه عه ــای ب ــت و وف ــت، عدال ــد: صداق می دانن

بنابرایــن از نــگاه امـام رضـــا)علیه السام( حکومــت در نظــام امامــت، حکومتــی الهــی اســت 
کــه تنهــا قانــون و ســند برنامه هــای امــام، اراده و مـــشّیت خـــداوند  اســـت  کــه در قــرآن کریم 
و ســیرۀ اهــل بیت)علیهم الســام( تجلــی یافتــه اســت و در ایــن حاکمیــت اســت کــه مــردم 

کرامــت، عدالــت و منزلــت حقیقــی خــود  را  بــاز  می یابنــد.

نتیجه گیري

ــري اســت وجــودي و از  ــت ام ــه اوالً، عدال ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــه شــد مي ت از آنچــه گفت
عینیــت برخــوردار اســت؛ یعنــی دارای واقعیــت نفس االمــری غیرفیزیکــی اســت کــه بــا عقــل 
و قــوۀ ادراک انســانی قابــل فهــم اســت. عدالــت جلــوه ای از وجــود، بلکــه مهم تریــن بخــش 
ــد.  ــا ادراک فطــری می یاب ــر و ُحســن آن را ب ــت، خی ــذا انســان حقانی ــد. ل آن به شــمار می آی
حــّس عدالت خواهــی در فطــرت انســان نهــاده شــده اســت، لــذا فطرتــاً حســن عــدل را ادراک 
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ــه  ــت، ن ــل اس ــي اصی ــر واقع ــک ام ــت ی ــاً، عدال ــد. طبع ــق می بین ــن ح ــد و آن را عی می کن
اعتبــاري.

 ثانیــاً، عدالــت از نــگاه امام رضا)علیه الســام( بایــد در مســیر توحیــد قــرار داشــته باشــد تــا 
ــام(  ــگاه امام)علیه الس ــت از ن ــه عدال ــد. بن مای ــن کن ــه را تأمی ــرد و جامع ــعادت ف ــد س بتوان
ــه صحنــۀ حیــات اجتماعــی  توحیــد و قرارگرفتــن در مســیر حــق اســت. عدالــت محــدود ب
انســان ها و روابــط آنهــا بــا دیگــران نیســت، بلکــه شــامل روابــط انســان بــا خداســت، چــون از 
مجــرای عبــادت اســت کــه می تــوان عدالــت در برابــر خــدا را تحقــق بخشــید و عبــادت علــت 
عدالــت به شــمار مــی رود، زیــرا  موجــب هــر چــه نزدیک تــر شــدن انســان بــه مبــدأ عدالــت 
ــط  ــا خــود و رواب ــط انســان ب ــا دیگــران و رواب ــط انســان ب می گــردد. همچنیــن، شــامل رواب

ــا جهــان هســتی می شــود.  انســان ب

عــدل انســاني بــر عــدل وجــودي یــا عــدل الهــي مبتنــي اســت و داراي ابعــاد گوناگوني اســت 
کــه یکــي از آنهــا عدالــت اجتماعــي اســت. پــس عدالــت در جامعــه که عامــل ســعادت آدمي و 
هــدف اصلــي جانشــیني انســان در روي زمیــن اســت، جز بــا سیاســت عادالنه تحقــق نمي یابد. 
ایــن بُعــد از عدالــت نیــز مبتنــي بــر فطــرت آدمــي اســت و درک آن بــدون درک عــدل الهــي 
غیرممکــن اســت. بنابرایــن، عدالــت از نــگاه امام رضا)علیه الســام( ریشــه در توحیــد دارد کــه 
حقیقــت محــض اســت و عدالــت یعنــي تحقــق واقعیــت و اســتقرار حــق و ایــن معنــا در مــوارد 

مختلــف مصداق هــای مختلــف دارد، ولــي داراي حقیقــت واحــد اســت. 

ثالثــاً، تحقــق و اجــرای عدالــت در فــرد عبــارت اســت از تهذیــب نفــس و تخلــق بــه اخــاق 
الهــی، زیــرا غایــت حکمــت عملــی، تزکیــۀ نفــس از رذایــل ناشــی از گناهــان و اعمــال و ملکات 
ناپســند و تهذیــب قلــب بــه اعمــال پســندیده اســت کــه منشــأ تحــول نفــس بــوده و موجبات 
ــد در جــای خــودش  ــا آنچــه بای کمــال و ســعادت او را فراهــم می ســازد. ایــن معنــی جــز ب
باشــد و هیچ گونــه انحرافــی در آن پدیــد نیامــده باشــد ســازگاری نــدارد، و تحقــق عدالــت در 
جامعــه جــز در پرتــِو تشــریع و وضــع اصــول واحــد و هماهنــگ بــا فطــرت در قالــب شــرایع و 
ادیــان الهــی امکان پذیــر نیســت و راه تحقــق آن عبــارت اســت از عمــل بــه احــکام و دســتورات 
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ــان ها  ــد از انس ــه خداون ــه آنچ ــاندن ب ــل پوش ــۀ عم ــه و جام ــا در جامع ــرای آنه ــی و اج اله
ــر و  ــن، خی ــر نیســت. بنابرای ــت امکان پذی ــت و واقعی ــق حقیق ــا تحق ــز ب ــن ج ــته و ای خواس
ســعادت بشــر تنهــا بــا عبودیــت و الزام هــای شــرعی حاصــل می شــود. اســام میــان غایــت 
و هــدف انســان و تکالیــف و وظایــف او جمــع کــرده و بیــان مــی دارد کــه بشــر فقــط از طریــق 
ــرا آن  ــر و ســعادت می رســد زی ــه خی ــه اســت، ب ــش در نظــر گرفت ــه شــرع برای ــی ک وظایف
وظایــف از ســوی مبــدأ تمــام حق هــا کــه خــود حقیقــت محــض اســت جعــل شــده و جعــل 
آن جــز بــرای رســاندن انســان بــه ســعادت و غایــت نهایــی خــودش کــه همــان قــرب الهــی و 

حقیقــت توحیــدی اســت، چیــز دیگــری نیســت.
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