
عدالت خواهی آخرالزمانی
وظیفه امروز ما فهم صحیح مفهوم عدالت و تالش 

برای فرهنگ شدن عدالت طلبی است

گفتاری از استاد ارجمند، حجت االسالم والمسلمین محمدرضا عابدینی
یت از مجموعه درس گفتار های شرح روایات مهدو

که با قیام امام عصر؟جع؟ در  فهم صحیح عدالتی 
حکومت و جامعه ظهور محّقق می شود، در جهت 
گیری و حرکت عادالنه جامعه و حکومت اسالمی عصر 

غیبت مفید و مؤّثر است.

عقالنّیت و معنویت در بستر عدالت
نظام معرفتی اسالم بر سه پایه معنویت، عقالنیت و 
که مقام  ی شــده اســت. همانگونه  عدالت پایه گذار
کید فرمودند، عقالنیت، معنویت و  معظم رهبری نیز تأ
عدالت سه رکن اساسی تمدن سازی اسالمی هستند 
و در این میان، عدالت بسترساز و زمینه ساز دو رکن 
دیگر و ملموس تر و محسوس تر از دو رکن دیگر است. 
که عقالنیت و معنویت در آن  عدالت زمینه ای است 
رشــد می کنند و خــود را نشان می دهند. عقالنیت و 
که در زمینه عدالت  معنویت، دو پایه اساسی هستند 
گر عدالت محّقق نگردد،  خود را نشان می دهند، لذا ا
دو رکن عقالنیت و معنویت محّقق نخواهند شد. به 
تعبیر مقام معظم رهبری،  امام خمینی؟هر؟ این سه 
رکن را به عنوان سه پایه اساسی دین اسالم و انقالب 

کردند. اسالمی معرفی 

مقّدمه بحث
ی؟جع؟  شناخت اوصــاف جامعه و حکومت مهدو
عصر ظهور، به عنوان نمونه آرمانی جامعه و حکومت 
اسالمی، می تواند برای جامعه و حکومت اسالمی امروز 
گیرد.  ما در عصر غیبت، بعنوان الگو مورد توّجه قرار 
گرچه تحّقق آن جامعه آرمانی تنها پس از ظهور  و به  ا
دست حضرت ولی عصر ؟جع؟ ممکن خواهد بود. اّما 
این به معنای نفی امکان جهت گیری و حرکت به سوی 
که  ی نیست. همانگونه  حکومت و تمّدن آرمانی مهدو
انقالب اسالمی به فرمایش امام خمینی؟هر؟، برگرفته از 
قیام امام حسین؟ع؟ و امتداد عاشورا بود، با محّقق شدن 
آرمان ها و اهداف آن، می تواند مقّدمه  ساز شکل گیری 
تمّدن نوین اسالمی باشد که در بیان مقام معّظم رهبری 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ؟دم؟، آرمان انقالب اسالمی و 
جمهوری اسالمی است. بنابر این، حکومت اسالمی 
عصر غیبت، به اندازه خویش پرده ای از حکومت اسالمی 
تمام عیار عصر ظهور است و این تصویر و پرده، هرچه 
بهتر بتواند اهــداف و آرمــان های حکومت اسالمی را 
ی را نشان  محّقق سازد، بیشتر می تواند حکومت مهدو
دهد و مقّدمه ساز ظهور و تحّقق حکومت مهدوی باشد. 
از جمله این اهداف، آرمان عدالت خواهی است. لذا 
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«3 و 
ً
 َو َجْورا

ً
ما

ْ
این روایات، موت به همان معنای »ُمِلَئْت  ُظل

ا« تعبیر شده 
ً
 َو َعْدل

ً
ْرَض ِقْسطا

َ
أ

ْ
 اهلُل ال

ُ
أ

َ
احیای ارض به »َیْمل

کننده و حیات است. است. در حقیقت، عدل زنده 

معنای حیات برای ارض انسانی
گیرند.  باید این روایات، به عنوان یک اصل برای ما قرار 
مبتنی بر این اصل، هم زمین فردی و هم زمین اجتماعی 
با ظلم و جور می میرند. ارض به مرتبه دانی و سافل شیء 
که مرتبه نازله  اطالق می شود، در عالم هستی این زمین 
عالم طبیعت و مرتبه استعدادی عالم است و کماالت 
یــد، ارض اطــالق می شــود، در  موجودات از آن می رو
که در این عالم  وجود انسان نیز مرتبه طبیعی انسان 
که  طبیعت است و مرتبه استعدادهای انسان است، 
کماالت  یاندن  باید آنها را به فعلّیت برساند و محّل رو
انسانی است، اطالق ارض می شود. بر اساس روایت 
که در درون وجود خودش عدل را رعایت  مذکور، کسی 
که راه مــی رود و  نکرده باشد مثل یک مــرده ای است 
که در  حرکت دارد اّما حقیقتًا حیات ندارد. به میزانی 
وجود هر انسانی ظلم و جور نهادینه شود، او به همان 
مقدار مرده است و هر اندازه عدالت را در وجود خود 
به فعلّیت برساند، به حیات حقیقی نائل آمده است. 
کریم و نگاه حضرات  بیان خداوند تبارک وتعالی در قرآن 
که شاخصه  معصومین؟مهس؟ در این روایات، این است 

3- ابن بابویه، محمد بن علی )1395 ه.ق(، کمال الدین و تمام النعمه، تهران، چاپ 
ینب، محمد بن ابراهیم )1362 ش(، الغیبه  اسالمیه، ج1، صص285، 423؛ ابن ابی ز
للنعمانی، تهران، دارالکتب االسالمیه، صص 61، 81، 86، 186، 189؛ مفید، محمدبن 
محمد )1413 ه.ق(، االختصاص، قم، الموتمر العالمی اللفیه الشیخ المفید، ص209.

کتب متعدد حدیثی و با مضمون واحد از ائمه معصومین وارد  این روایت شریف در 
شده است. برخی از کتب مورد اشاره و یک نمونه از این روایات در اینجا آورده شده اند: 
 

َ
َثِني ُعَمُر ْبُن َطْرَخاَن َقال

َ
 َحّد

َ
ِد ْبِن َماِلٍك َقال َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ

َ
 َحّد

َ
اٍم َقال ُد ْبُن َهّمَ »ُمَحّمَ

ِبي َعْبِد 
َ
ُحَسْیِن؟ع؟ َعْن أ

ْ
ُد ْبُن ِإْسَماِعیَل َعْن َعِلّيِ ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِلّيِ ْبِن ال َثَنا ُمَحّمَ

َ
َحّد

َخِلیِل ِعْشِریَن َو ِماَئَة َسَنٍة 
ْ
ُر ُعُمَر ال ِدي ُیَعّمَ

ْ
َقاِئُم ِمْن ُول

ْ
: ال

َ
ُه َقال

َ
ّن
َ
ٍد؟ع؟ أ اهلِل َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ

ِثیَن َسَنًة 
َ

ْهِر َو َیْظَهُر ِفي ُصوَرِة َشاّبٍ ُموِفٍق اْبِن اْثَنَتْیِن َو َثال
َ

ُیْدَرى ِبِه ُثّمَ َیِغیُب َغْیَبًة ِفي الّد
مًا َو َجْورًا«.

ْ
َکَما ُمِلَئْت  ُظل  

ً
ْرَض ِقْسطًا َو َعْدال

َ ْ
 ال

ُ َ
اِس َیْمأل ی َتْرِجَع َعْنُه َطاِئَفٌة ِمَن الّنَ َحّتَ

دعوت انبیاء به اقامه قسط
َقْد 

َ
کریم در سوره حدید می فرماید؛ »ل خداوند در قرآن 

ميزاَن 
ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
نا َمَعُهُم ال

ْ
ْنَزل

َ
ناِت َو أ َبّيِ

ْ
نا ِبال

َ
نا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
أ

ِقْسط«1. ما رسوالن خود را با بّینات 
ْ
اُس ِبال ِلَیُقوَم الّنَ

کردیم برای  کتاب و میزان نازل  فرستادیم و همراه آنان 
ــد. منظور از  اینکه مــردم را بــرای اقامه قسط به پا دارن
قسط، عدالت مشهود است. وقتی که عدالت به مرتبه 
اقامه و تحقق رسیده و دیده شود، قسط ایجاد خواهد 
که این  شد. قسط، از الفاظ اضداد است، به این معنا 
کلمه هم معنای سلبی دارد و هم معنای ایجابی؛ هم 
کار مــی رود.  در معنای جور و هم در معنای عدل به 
که در مقابل امام علی؟ع؟  که به افرادی  واژه قاسطین، 
ایستادند و از حق و عدالت منحرف شدند، اطالق می 
که  کسی نیز  یشه قسط است. در مقابل به آن   شود، از ر
گر  کرده، قاِسط، یعنی اقامه  در نظام عدالت پایداری 

ِقسط، می گویند. 
آیه شریفه می فرماید که رسل مردم را به قسط و به معنای 
دقیق تر به اقامه قسط دعوت می کنند. معلوم می شود 
که طریق اقامه قسط، فرهنگی است و وظیفه انبیاء، اواًل 
این فرهنگ سازی است و ثانیًا پس از آنکه مردم آماده 
اقامه قسط شدند، وظیفه قیام سیاسی معنا می یابد. 
انبیاء وظیفه دعوت مردم به اقامه قسط را دارند و این 
گویند و  که باید به دعوت انبیاء لّبیک  مردم هستند 

کنند.  برای اقامه قسط و عدل قیام 

اقامه قسط و عدل، حیات حقیقی
درباره اهمیت عدالت و زمینه بودن آن برای عقالنیت 
یادی وجود دارد. در بعضی روایات  و معنویت روایات ز
ّنَ اهلل ُیِحی 

َ
ُموا ا

َ
کرده اند: »ِاعل به این آیه شریفه  استشهاد 

الَارَض َبعَد َموِتها«2. روایات متعددی از ناحیه حضرات 
که در  امام صادق؟ع؟ و امام باقر؟ع؟ وارد شده است 
آن ها، احیای ارض را به اجرای عدالت تعبیر کرده اند. در 

1- سوره مبارکه حدید، ایه 25
2- سوره مبارکه حدید، آیه 17

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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مکتوبات

که در وجود هر انسانی ظلم و جور نهادینه  به میزانی 
شود، او به همان مقدار مرده است و هر اندازه عدالت 
را در وجود خود به فعلّیت برساند، به حیات حقیقی 

نائل آمده است.



نشده و جدای از وجود اوست. چنین علمی مصداق 
ی پاالن  که رو ْسفارًا«1 است. مثل باری است 

َ
»َیْحِمُل أ

گرفته و درون جان او مستقر نشده است. االغی قرار 

عدالت و شکوفایی استعدادها
 در روایات پیرامون حضرت مهدی؟جع؟  آمده است: 
ْكِن َو  اِلَعُة ِمْن َمْغِرِبَها َیْظَهُر ِعْنَد الّرُ ْمُس الّطَ

َ
»َو ُهَو الّش

ا َیْظِلُم 
َ
ِقْسِط َفل

ْ
ِميَزاَن ِبال

ْ
ْرَض َو َیَضُع ال

َ
أ

ْ
ُر ال َمَقاِم َفُیَطّهِ

ْ
ال

«2. در اینجا تعبیر طهارت آمده است. ایشان 
ً
َحدا

َ
َحٌد أ

َ
أ

با وضع میزان عدل، زمین را طاهر می کنند. این روایت 
که وقتی حضرت مهدی ؟جع؟  شریف تصریح دارد 
کسی  استقرار پیدا می کنند، در حکومت ایشان هیچ 
گر در روایــات  کند. ا که به دیگری ظلم  قــدرت نــدارد 
که در زمان  ظهور حضرت،  دیگری بیان شده است 
همه نعمت ها خودشان را نشان می دهند و عقول رشد 
می کنند، یکی از زمینه های اساسی این امر مربوط به 
اجرای عدالت است. وقتی عدالت اجرا می شود، زمین 
کره  طاهر خواهد شد. منظور روایت از زمین)ارض( فقط 
کی که در آن زندگی می کنیم، نیست. ارض به معنای  خا
کره زمین هم یکی از این استعداد ها  استعداد است. 
است. زمینه وجود ما هم به عنوان رشد، یکی از زمینه ها 
و ارض ها است. هیأت اجتماعی و آن روابط اجتماعی 
که به عنوان حیات اجتماعی،  هم نوعی ارض است 
استعداد دارد. در زمان حضرت، چون موانع برداشته 
می شوند، همه این استعدادها فعلیت پیدا می کنند. 
ک شدن زمین، برداشته  منظور از »یطهر الارض« و پا
کــه بــاعــث مــی شود  شــدن مــوانــع از مقابل آن اســت 
که فاعلّیت  استعدادها به فعلیت و ظهور برسند. چرا 
حق تعالی تاّم است خداوند متعال فّیاض مطلق است 
کند  یغ نمی  و رحمت و کماالت را از هیچ موجودی در
گر موجودی به کمال نمی رسد و استعداد های او به  و ا

ِحماِر 
ْ
َکَمَثِل ال وها 

ُ
ْم َیْحِمل

َ
ْوراَة ُثّمَ ل وا الّتَ

ُ
ل ذیَن ُحّمِ

َّ
1- سوره مبارکه جمعه، آیه 5: َمَثُل ال

اِلمیَن.
َ

َقْوَم الّظ
ْ
ُبوا ِبآیاِت اهلِل َو اهلُل ال َیْهِدي ال

َّ
َکذ ذیَن 

َّ
َقْوِم ال

ْ
ْسفارًا ِبْئَس َمَثُل ال

َ
َیْحِمُل أ

2- ابن بابویه، محمد بن علی )1395 ه.ق(، کمال الدین و تمام النعمه، تهران، چاپ 
اسالمیه، ج1، ص 78

حیات حقیقی عدالت است و میزان تحقق حیات، 
مبتنی بر میزان تحقق عدالت است.

حیات، علم و قدرت
اجرای عدالت از معرفت ظلم و جور و معرفت عدل 
نشأت می گیرد. توضیح آنکه حیات خود مبدأ علم 
گر جایی می خواهد علم و معرفت باشد باید  است. ا
گر حیات نباشد، علم و  حیات وجود داشته باشد. ا
معرفت معنا ندارند. ازاین جهت، اسم »حیات« نسبت 
که  به علم و قدرت الهی، ام  السماء است به این معنا 
حیات بر علم و قــدرت احاطه دارد. در نظام اسماء 
الهی، علم و قــدرت را حیات می گویند به این معنا 
گر علم و قدرت با هم در موجودی محقق باشند،  که ا
حیات نیز محّقق خواهد بود و به تعبیر دقیق تر چون 
حیات محقق است، علم و قدرت از مظاهر و تجلّیات 
که علم  آن حیات هستند.  پس حیات زمینه ای است 
گر عدل  کنند. با این بیان، ا و قدرت باید در آن رشد 
در حقیقت، همان حیات است، پس علم و قدرت 
گر عدل  در زمینه عدل محقق می شوند. در نتیجه، ا
در فرد یا جامعه ای محقق شد، امکان تحقق علم و 

قدرت نیز خواهد بود. 

معنای حقیقی علم
البّته  منظور از علم در اینجا همان علم در نگاه الهی 
است که همان علم حقیقی و حضوری است که معرفت 
حقیقی است و نوری است که خداوند در قلب هر کس 
اراده کند قرار می دهد، نه علم و دانش حصولی متعارف 
که یک ظالم جائر نیز ممکن است به دست بیاورد و حتی 
در این زمینه ها معلوماتش نیز بیشتر از بقیه باشد ولی در 
عین حال چنین علمی با وجود او)ظالم جائر( عجین 
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که در زمان   اگر در روایات دیگری بیان شده است 
ظهور حضرت، همه نعمت ها خودشان را نشان 
می دهند و عقول رشد می کنند، یکی از زمینه های 

اساسی این امر مربوط به اجرای عدالت است.



آثار گسترده ظلم انسان در عالم هستی
لذا روایت می خواهد بفرماید که اجرای عدالت در وجود 
خود انسان و در وجود اجتماع، در زمینه تکوین و تشریع، 
سبب رفع مانع و طهارت ارض و بروز استعدادها می شود. 
گر با تحقق عدالت موانع رفع شد، فاعلیت حضرت  ا
حق به تمام استعداد ها پاسخ می دهد و به واسطه 
فیض و رحمت بیکران حق تعالی، همه استعدادها 

شکوفا می گردد.
که وقتی عــدل حضرت  ــات هست  در بعضی از روای
ک بین حیوانات  مهدی؟جع؟ محقق می شود اصطکا
نیز از بین می رود؛ یعنی در زمان غیبت سعه جوِر اهل 
جور تا دشمنی بین حیوانات نیز کشیده می شود. حتی 
بین آسمان و زمین مادی تخالف ایجاد می شود. باران 
ک می کند، به همین جهت  نمی بارد، ابر از بارش امسا
ئم پیش از ظهور، بروز خشکسالی است! این ها  از عال
به خاطر جور اهل زمین است؛ یعنی آن چنان دشمنی 
کینه به خاطر فعل انسان در بین نظام تکوین محقق  و 

که باعث چنین بالیایی می شود.  شده 

تطابق نظام تکوین با وجود انسان
نظام تکوین در عالم، تابع وجود انسان است. خدای 
تبارک وتعالی نظام تکوین را اینگونه قرار داده است. 
گر انسان ها ایمان آورده  که ا این آیه شریفه تصریح دارد 
و تقوا داشته باشند، برکات سماء بر زمین می بارد: 

که مانعی بر  ت است 
ّ
شکوفایی نمی رسد، به این عل

یافت فیض  سر راه قابلّیت های او وجود دارد. مانع در
مربوط به خود آن موجود قابل است. نرسیدن استعداد ها 
به فعلیت از وجود مانع نشأت می گیرد. در فاعلیت 
گر استعدادی به  حضرت حق هیچ نقصی نیست. ا
که خود  فعلیت نمی رسد به دلیل وجود مانعی است 

کرده اند.  اشخاص ایجاد 

عصمت؛ زمینه فعلیت تام استعدادها
چون انبیاء؟مهع؟ طاهر و معصوم بوده و در نتیجه هیچ 
مانعی در وجودشان ایجاد نمی شود، هیچ استعدادی 
در وجود آنها بالقوه باقی نمی ماند و همه به فعلیت 
رسیده است. وقتی وجودی معصوم بود، هیچ مانعی در 
به فعلیت رسیدن او وجود ندارد. تمام استعدادشان به 
گر افراد  تمام فعلیتی که برای آن ها مقدر است می رسد. ا
دیگر به این کمال نمی رسند به دلیل لغزش ها، انحرافات 
و غفلت ها است. این غفلت ها، معصیت ها و انحرافات 
در انسان عایق و مانع ایجاد می کند و باعث خواهد شد 
گر استعدادهای انسان  استعداد انسان به فعلیت نرسد. ا
وقتی از دنیا می رود به فعلیت نرسیده باشد، محجوب 
مانده و به آن کمال نهایی نرسیده است. اّما وقتی مانع 
برداشته شد، همه استعداد ها به فعلیت می رسند و 
طهارت از آلودگی ها و رجس ها به معنای خالص شدن 

از این موانع است. 
بنابر این، از طرف خداوند متعال، فاعلیت تاّم است 
و هیچ تغییری در آن ایجاد نمی شود چون تغییر و تأّثر و 
ْت 

َ
َماِء َماًء َفَسال  ِمَن الّسَ

َ
ْنَزل

َ
انفعال در خداوند راه ندارد. »أ

کاماًل  ْوِدَیٌة ِبَقَدِرَها«1 از طرف خداوند باران رحمت الهی 
َ
أ

می بارد. اما وقتی که این باران جاری می شود، هر ظرفی 
به  اندازه خودش از این باران رحمت بهره مند می شود. 
کرده بود به آن  اندازه بهره مند  گر ظرفی دهانه اش را تنگ  ا
گر دهانه اش بازتر باشد بیشتر بهره مند می شود.  می شود. ا
دهانه یعنی استعداد، یعنی نبود مانع در مقابل استعداد. 
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اگر استعدادهای انسان وقتی از دنیا می رود به فعلیت 
کمال نهایی  نرسیده باشد، محجوب مانده و به آن 

نرسیده است.



خلق می کند، زمینه این رشد و هدایت را می دهد، را با 
گر جور و ظلم از زمین  کرده است. لذا ا اعمال خود سد 
برداشته شود مانعی در راه رسیدن به فعلیت، حتی در 
همین دنیای مادی، محقق نمی شود. دنیا دار تزاحم و 
ک است و کماالت آن محدود است. لذا  محّل اصطکا
در این دنیا همه چیز نمی تواند به نتیجه نهایی اش برسد؛ 
گر ظلم و جور در عالم محقق نباشد در همین زمینی  اما ا
که محدودیت دارد، به تعبیر قرآن و روایات، موجودات 

به فعلیت خودشان می رسند.

اثرات تحقق تام عدالت مهدوی
کند  گر حجت ما قیام  که ا در یکی از روایت ها است 
ْرُض َنَباَتَها َو 

َ
أ

ْ
ْخــَرَجــِت ال

َ
أ

َ
َماُء َقْطَرَها َو ل ــِت الّسَ

َ
ْنــَزل

َ
أ

َ
»ل

ِعَباد«4 وقتی که عدالت 
ْ
وِب ال

ُ
ْحَناُء ِمْن ُقل

َ
َذَهَبِت الّش

محقق می شود و حضرت قیام می کند؛ آسمان باران 
کند و زمین روییدنی های خود را می  یغ نمی  خود را در
کینه ها  کینه ها از دل ها برطرف می شود، چون  یاند،  رو
مربوط به همین جور ها است. ادامه روایت می فرماید 
َبَهاِئم « حیوانات هم صلح 

ْ
َباُع  َو ال َحِت الّسِ

َ
»َو اْصَطل

ی الّشاِم لا َتَضُع 
َ
ِعراِق ِال

ْ
ُة َبْیَن ال

َ
َمرأ

ْ
می کنند. »َحتّی َتْمِشی ال

باتِ«5 وقتی زنی از عراق تا شام حرکت  ی الّنَ
َ
َقَدَمْیها ِالّا َعل

می کند پایش را بر زمین خالی نمی تواند بگذارد. همه 
جا سرسبز و آباد است. این ها تعبیرات زیبایی است؛ 
یعنی استعداد ارض به تمامه به فعلیت می رسد. همه 
َها 

ُ
ِسَها َزْنِبيل

ْ
ی َرأ

َ
استعداد ها به فعلیت رسیده است. »َو َعل

ا َتَخاُفه «6 باری را حمل می کند بدون 
َ
ُجَها َسُبٌع َو ل ا ُیَهّیِ

َ
ل

کسی ترس داشته باشد؛ نه از حیوان و نه از  اینکه از 
کار نیست؛ یعنی امنیت مطلق.  انسان. هیچ نگرانی در 
پس امنیت هم دائر مدار تحقق عدالت است. هر قدر 
عدالت بیشتر محقق شود، امنیت بیشتر خواهد شد. 
گر عدالت در خود انسان محقق بشود از فزع روز قیامت  ا
در امــان اســت. این امنیت فــردی اســت. به مقداری 
4- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )14040ه.ق(، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین 
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5- همان
6- همان

َن  اٍت ِمّ
َ
ْیِهم َبَرک

َ
َفَتْحَنا َعل

َ
 ل

ْ
َقوا

َ
 َواّت

ْ
ُقَرى آَمُنوا

ْ
ْهَل ال

َ
ّنَ أ

َ
ْو أ

َ
»َول

ْرِض«1. وقتی برکات بر زمین نمی بارند زمین 
َ
َماِء َوالأ الّسَ

مرده می شود و از آبادی خالی می شود. زمین استعداد 
آبادی را داشت ولی باران نیامد و به فعلیت نرسید. چه 
که زمین به آبادی نرسد؟ چه چیزی  چیزی سبب شد 
که این زمین استعدادش به فعلیت نرسد؟  سبب شد 
کار شده است. بنابر این  جور اهل ضالل باعث این 
که جائر است، فقط به خودش  که کسی  چنین نیست 
که با خود دشمنی می کند  کند. فقط این نیست  جور 
بلکه دشمنی او، سرتاسر عالم را در معرض ضالل و 
موت قرار می دهد.  عالمه طباطبایی در ذیل آیه شریفه 
رض«2 

َ
َفَسَدِت الأ

َ
و لا َدفُع اهلِل الّناَس َبعَضُهم ِبَبعٍض ل

َ
»َو ل

می فرمایند، فساد أرض ناشی از فساد سکنه آن و فساد 
گر زمین فساد پیدا می کند  اجتماع انسانی است. لذا ا
ناشی از فساد جامعه انسانی و اعمال انسان ها است.

علت لعن انسان ها توسط زمین
که زمین استعداد  تخالف زمین و آسمان به این است 
که باران  یش دارد اما فعل انسان مانع از آن می شود  رو
ــات آمده  یده و زمین سرسبز شــود. در روای به موقع بار
که مانع این امر شده است،  کسی را  که زمین،  است 
کرد، خود وجود او و  کسی مانع ایجاد  گر  لعن می کند. ا
بدن او، نظام روحی و نفس او، او را لعن می کنند. چون 
که استعدادهایش به فعلیت  خود او نگذاشته است 
که  که در روایت آمده است  برسد. ازاین جهت است 
ی زمین راه می رود، زمین  کافر رو وقتی انسان عاصی و 
او را لعن می کند. چون او باعث شده است که استعداد 
زمین به فعلیت نرسد. برای به کمال رسیدن زمین مانع 
کرده است. بغض انسان به دل او می افتد. چون  ایجاد 
استعداد او به فعلیت نرسیده و زمینه رشدی که خداوند 
که  َقُه ُثّمَ َهدى «3 به هر موجودی 

ْ
ْعطى  ُكّلَ َشْي ٍء َخل

َ
»أ

1- سوره مبارکه اعراف، آیه 96
2- سوره مبارکه بقره، آیه 251

3- سوره مبارکه طه، آیه 50
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فساد أرض ناشی از فساد سکنه آن و فساد اجتماع 
انسانی است.



روز ظهور جزو ایام اهلل است. ایام اهلل یعنی مراحل بروز 
که تا قبل  و ظهور دولت حق تعالی؛ یعنی آن چیزی 
ــاُم  ّیَ

َ
از این در خفا بوده و امــروز آشکار شده است. »أ

ِة َو َیْوَم  ّرَ
َ

ک
ْ
َقاِئُم  َو َیْوَم ال

ْ
اَثٌة َیْوَم َیُقوُم  ال

َ
ِه َعّزَ َو َجّلَ َثل الّلَ

ِقَیاَمة«2. روز ظهور، روز رجعت و روز قیامت ایام اهلل 
ْ
ال

هستند. چون این ها روز بروز و ظهور هستند. آنجا چیز 
پنهانی معنا ندارد. بنابر این، مرحله اّول ظهور و بروز 
که در قیامت ظهور تام می یابد، در ظهور  آن حقیقتی 
امام عصر؟جع؟ محّقق می شود و مرحله دیگری از آن 
در رجعت محّقق می شود تا عالم هستی آماده بروز و 
ظهور نهایی در قیامت شود. به همین جهت، عدالت 
که در  ی، جلوه و مرتبه ای از عدل الهی است  مهدو

کند.  قیامت ظهور می 

کمیت معصوم( شدت مجاهدت در عصر ظهور )حا
که وقتی حضرت مهدی ارواحنا فداه  در روایاتی آمده 
می آیند، نظام مالی و زندگی بــرای مؤمنین سخت تر 
می شود. چون می خواهند همه استعداد ها فعلیت 
کنند و بقیه را به رشد برسانند؛ بنابراین تمام وجود  پیدا 
کردن فرامی گیرد. لذا هر یک نفر به اندازه  کار  مؤمنان را 
کار می کند. اآلن می گویند هر نفر یک ساعت  20 نفر 
که برایش در  کاری  کار مفید از مجموع آن 8 ساعت 
گرفته شده هم ندارد؛ اما در زمان ظهور هر یک نفر به  نظر 
کار می کند؛  کار مفید انجام می دهند  که  اندازه 20 نفر 
کار و کیفیت آن و سرعت در به فعلیت  یعنی سرعت در 

رساندن استعداد ها بسیار شتاب می گیرد.
بعد از دوران قیام، این طور نیست که انسان پایش را روی 
گوشه ای به خوشگذرانی  کس در  پایش بیندازد و هر 
خود بپردازد. روایت باال مربوط به دوران بعد از قیام است 

2- ابن بابویه، محمد بن علی )1362 ش(، الخصال، قم، جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، ص 108.

که رابطه های انسانی براساس نظام عادالنه باشند به 
همان نسبت امنیت ایجاد می شود. دنباله عدالت، هم 
حیات، هم علم و قدرت و هم امنیت محقق می شود. 
ببینید چقدر برکات به دنبال تحّقق عدالت هست و 
یم. هر  یم و خیلی حساسیت ندار ما از آنها غفلت دار

کلید یک باب است. کدام از این ها 

رابطه عدالت عصر ظهور با حیات و عدالت اخروی
ِهَی الَحَیوان«1 آخرت دار 

َ
قرآن می فرماید: »ِاّنَ الّداَر الآِخَرَة ل

 
ُ
أ

َ
حیات است؛ حیات محض است. در زمان ظهور »َیْمل

 َو َجْورا« خواهد شد؛ 
ً
ما

ْ
ا َكَما ُمِلَئْت ُظل

ً
 َو َعْدل

ً
ْرَض ِقْسطا

َ
أ

ْ
ال

یعنی در زمان ظهور، حیات دنیا همان حیات آخرت 
خواهد شد. ظهور مرتبه ای از قیامت است لذا مرتبه 
عظیمی از عدالت حق، در روز ظهور محقق می شود و 
چون حیات دنیا همان حیات آخرت شده است، جزای 
اعمال نیز به بعد موکول نمی شود و جلوی ظلم و جور 
گر  که ا گرفته خواهد شد. حتی تعبیر این است  افراد 
در دل سنگی منافقی باشد آن سنگ به زبان می آید و 
کرده است،  می گوید در دل من منافقی خودش را پنهان 
من را بشکافید و او را بیرون آورید. سنگ هم کمال خود 
گر این  که منافقی در درونش نباشد. ا را در این می بیند 
روایت در مورد سنگ وارد شده، پس این سینه و بدن 
که  گر نفاقی در وجودشان باشد به داد می آیند  ما هم ا
که در  کرده است. همان طور  در درون من منافقی النه 
قیامت تمام ایدی و ارجل و اعضاء شهادت می دهند؛ 
مرتبه ای از این شهادت در زمان ظهور محقق می شود.

ایام اهلل ظهور و قیامت
ظهور، مرتبه ای از ظهور اسم »الباطن« حق تعالی است. 
کانال قیامت است. انسان برای ورود به قیامت  ظهور، 
آماده می شود. مراحلی از قیامت خودش را در دوران 
ظهور حضرت نشان می دهد و آشکار می کند. ازاین رو، 

1- سوره مبارکه عنکبوت، آیه 67
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عدالت مهدوی، جلوه و مرتبه ای از عدل الهی است 
کند. که در قیامت ظهور می 



کمیت در دستم باشد سیره من مثل  گر حا می فرمایند، ا
سیره امیرمؤمنان؟ع؟ است؛ چون آنجا باید شبیه به 
اضعف مردم باشم. آیا سیره امروز ما این گونه هست؟ 
حتی سیره ما در ارتباط با دیگران این گونه است؟ ما 
کمیت  گر به حا کرده ایم تا ا خودمان را این طور تربیت 
کمیت امام زمان؟ع؟ شدیم این سیره را  رسیدیم و جزو حا
داشته باشیم؟ اآلن این گونه هستیم؟ اگر حضرت بیایند 
ما می توانیم جزو پرچم داران حضرت باشیم؟ تحمل 
کار  یم؟ مزاج و توان خودمان را برای این  کار را دار این 
کنیم تا این  کرده ایم؟ توانسته ایم طوری آن را آماده  آماده 
گر  مرتبه از سختی را تحمل کند؟ بحث عدالت طلبی ا
یشه دار شود بسیاری از ما از انجام  بخواهد یک مقدار ر
کنیم. بنابر این منتظر واقعی بودن  آن شانه خالی می 
این طور نیست که ساده باشد. مفضل به امام؟ع؟می گوید 
دولت شما بیاید تا شیعیان و نزدیکان شما هم به یک 
که در آن  نان و نوایی برسند و ما از این سختی هایی 
هستیم راحت شویم. حضرت می فرمایند ما بیاییم از 

این هم سخت تر می شود.

آفات نگاه نادرست به حسن و قبح در مسئله عدالت
اولین درگیری های متکلمین در صدر اسالم در بحث 
ی بحث عدل بود.  حدوث و قدم قرآن و بعد از آن رو
عدل یکی از اصول مکتب شیعه شده است. این در 
حالی است که بسیاری از اهل تسنن غیر عدلیه هستند. 
کالمی عدل و بحث حسن و قبح  غیر عدلیه در روابط 
به این قائل بودند که هر کاری خداوند انجام دهد حسن 

کند قبیح است.  کاری را ترک  است و هر 
در نگاه اول، این نگرش خیلی توحیدی به نظر می آید. 
که همه کاره عالم  ما چه چیزی باالتر از این بگوییم 
خداوند است؛ اما به دنبال این دیدگاه دیگر معیاری 
کار نخواهد بود. وقتی  باقی نمی ماند. قاعده و قانونی در 
حقوق اجتماعی معیار و چارچوبی نداشته باشند، 
کمیتی به این عنوان نیز نمی توان تشکیل داد. چه  حا

ق« است1. خونش برای قیام و عرقش 
َ
»َیوُم الَعَرق َو الَعل

کار می کنند تا استعداد ها به فعلیت  کار است.  برای 
کار مادی هم نیست. همه ابعاد را  برسند. منظور فقط 
کار انجام می گیرد در  در برمی گیرد. در آن زمان، وقتی 
حقیقت شعله های توحید هم همان جا سر می کشند. 
در روایتی دیگر مفضل بن عمر می گوید، در مسجد الحرام، 
در خدمت امام صادق؟ع؟ مشغول طواف بودیم. حضرت 
که خیلی ناراحت هستم. به  کردند و دیدند  من را نگاه 
گفتم:  من فرمودند: چرا این گونه اندوهگین هستی؟ 
به تشکیالت بنی عباس و قدرت و سیطره و امکاناتی 
گر این قدرت  که دارند نگاه می کنم و با خود می گویم ا
دست شما بود چه خدمتی به مردم می شد. ما هم در 
یک راحتی بودیم )در واقع دارد تصورات ما را می گوید که 
امام زمان هم بیایند، ما هم نان و نوایی پیدا می کنیم(. 
ی به امام و هم  البته منظور مفضل هم خدمت گذار
استفاده از ایشان بوده است. امام فرمودند: ای مفضل! 
گر قدرت در دست ما باشد، شب ها به تدبیر  که ا بدان 
یم. جامه ای  کوشش می پرداز امور و روز ها به تالش و 
یم؛  خشن به تن می کنیم و غذایی بی خورشت می خور
گر جز این  درست مانند سیره امیرمؤمنان؟ع؟ ؛ زیرا ا

عمل شود پاداش آن دوزخ خواهد بود2.

ما و سیره معصومین در تحقق عدالت
که امــام جامعه باید سخت ترین  نگاه ما ایــن اســت 
کمیت  گرچه حا شرایط را برای خودش در نظر بگیرد. ا
در دست امام صادق؟ع؟ نبود اما زندگی ایشان با زمانی 
کمیت در دستشان باشد فرقی نمی کند. حضرت  که حا
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ْ
ُد ْبُن َیْحَیی ال َثَنا ُمَحّمَ

َ
 َحّد

َ
ُحَسْیِن َقال

ْ
ْخَبَرَنا َعِلّيُ ْبُن ال

َ
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ِر ْبِن  ُکوِفّيُ َعْن ُمَعّمَ
ْ
ُد ْبُن َعِلّيٍ ال َثَنا ُمَحّمَ

َ
 َحّد

َ
ّيُ َقال اِز اَن الّرَ ُد ْبُن َحّسَ َثَنا ُمَحّمَ

َ
 َحّد

َ
َقال

 ِمْنُکْم َیْوَمِئٍذ 
ً

ْرَخی َباال
َ
َیْوَم أ

ْ
ْنُتُم ال

َ
 أ

َ
َحَسِن الّرَِضا؟ع؟ َفَقال

ْ
ِبي ال

َ
َقاِئُم ِعْنَد أ

ْ
: ُذِکَر ال

َ
ٍد َقال

َّ
َخال

ُروِج َو  ی الّسُ
َ
ْوُم َعل َعَرُق  َو الّنَ

ْ
ُق َو ال

َ
َعل

ْ
 ال

َّ
ْم َیُکْن ِإال

َ
ْو َقْد َخَرَج َقاِئُمَنا؟ع؟ ل

َ
 ل

َ
َکْیَف َقال وا َو 

ُ
َقال

َجِشب .
ْ
 ال

َّ
َغِلیُظ َو َما َطَعاُمُه ِإال

ْ
 ال

َّ
َقاِئِم؟ع؟ ِإال

ْ
َما ِلَباُس ال
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اولین درگیری های متکلمین در صدر اسالم در بحث 
حدوث و قدم قرآن و بعد از آن روی بحث عدل بود.



می دهد. در روایت دیگری از امام باقر؟ع؟ نقل شده است 
اَیِة ُكّلِ 

َ
اِم َدانَْت ِبَول

َ
ِإْسل

ْ
ٍة فِي ال ْعُفَوّنَ َعْن ُكّلِ َرِعّیَ

َ
أ

َ
که: »ل

ْنُفِسَها َظاِلَمًة 
َ
ُة فِي أ ِعّیَ ِه، و ِإْن َكانَِت الّرَ ِإَماٍم َعاِدٍل ِمَن الّلَ

گر مــردم، امــام عادلی را ولــّی خودشان قرار  ُمِسيَئة«2 ا
گر مردم لغزش ها و بدی ها و ظلم هایی هم  دادند، حتی ا
گناهان و سیئاتشان را می آمرزد.  داشته باشند، خداوند 
که ستون خیمه  چون آن مردم، اطاعت امام عادل را 
کرده اند. نظام اصلی  کمیت است، پیشه خود  این حا
اجتماع و قوام اصلی جامعه بر اساس قیام امام عادل 
که امام عادل  و اقتدای به او است. البته در جامعه ای 
دارد ممکن است هنوز اصالح تام محقق نشده باشد 
که  کلی  یکرد  گر این رو و ظلم و سیئه محقق باشد؛ اما ا
ذات جامعه را اطاعت از آن امام عادل شکل می دهد، 
باقی باشد، بقیه مــوارد منفی افــراد جامعه )بدی ها و 
لغزش ها( در مسیر حرکت، خودبه خود از بین می روند. 
که مبدأ این ظلم از بین  منظور از عفو الهی آن است 
کم  است،یعنی  بــرده می شود. وقتی امــام عادلی حا
مردم از او تبعیت می کنند و اساس جامعه بر والیت 
کار های غلطی هم هنوز  گر  امام عادل شکل می گیرد، ا
کم کم  کمیت  در جامعه وجود دارند، به واسطه این حا
در محاق می روند و متروک می شوند و از بین می روند. 
پس خداوند اساس جامعه را اقتدای به قیام امام عادل 

قرار داده است.
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کم باشد؟ بر اساس چه قانونی؟  کسی می خواهد حا
گر حسن و قبح عقلی  معیار قانون حسن و قبح است. ا
که باید صبر  کار نباشد، قانونی هم نخواهد بود. چرا  در 
کرد  کنیم و ببینیم که خدای متعال چه حکمی خواهد 
گر خداوند حکم نکرده باشد  تا همان را انجام بدهیم. ا
یا حکم تطبیق نشده باشد باید برای مصداق مورد نظر 

کاری انجام ندهیم. کت بمانیم و  سا

جایگاه والیت امام عادل در اقامه عدل
گر میزاِن عدل نباشد، توحید هم زیر سؤال می رود. هم   ا
کمیت الهی زیر  ارسال رسوالن زیر سؤال می رود، هم حا
سؤال می رود، هم قیامت زیر سؤال می رود. هیچ کدام 
از این ها مبنا پیدا نمی کنند. به همین علت و جهت 
است که شعار اصلی حضرت را اقامه قسط قرار دادند، 
کردند  و برکاتی را بر آن  آن را در بیش از 130 روایت ذکر 

برشمردند. 
گر  کارها تمرین می دهد. ا نظام دینی ما را به انجام این 
گر  می خواهید نماز بخوانید، امام باید عادل باشد. ا
شاهدی می خواهد در محکمه شهادت بدهد، باید 
کم بشود،  گر کسی می خواهد خلیفه و حا عادل باشد. ا
باید عادل باشد و ... . هر جا در نظام روابط اجتماعی 
ک  کند، مال کاری را محقق  کسی بخواهد جلو بیفتد و 
عدالت در آن اشباع شده است. لذا روایت وارد شده 
ْيَس ِمَن 

َ
اَیِة ِإَماٍم  َجاِئٍر ل

َ
َه ِبَول ا ِدیَن ِلَمْن َداَن الّلَ

َ
که »ل است 

کسی اظهار دین داری بکند اما دین داری  او  گر  ه «1. ا الّلَ
به واسطه ارتباط با امام عادل نباشد، هرچه هم دین داری 
بکند، برای او دین محسوب نمی شود. مسیر دین داری 
از مسیر امام عادل است. امام عادل در هر زمانی معنای 
گر دین از طریق امام عادل نباشد  خودش را می دهد. ا
که قوام دین به امام عادلی  دین محسوب نمی شود. چرا 
گر امام عادلی نباشد میزانی برای  که میزان دارد. ا است 
دین نیست و مفهوم عدالت هم قابل تفسیر و تأویل 
که حقیقت دین را نشان  خواهد شد. امام عادل است 

کلینی، محمد بن یعقوب )1429 ه.ق(، الکافی، قم، دارالحدیث، ج2، ص 261  -1

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق

34

مکتوبات

اگر میزاِن عدل نباشد، توحید هم زیر سؤال می رود. 
کمیت  هم ارسال رسوالن زیر سؤال می رود، هم حا
الهی زیر سؤال می رود، هم قیامت زیر سؤال می رود.



بیداری عمومی و جهانی باشد قدرت سخت از راه قدرت 
گر قدرت از نوع نرم اعمال شود و  نرم اعمال می شود. ا
که مفهوم عدالت و  آن قدرت نرم هنگامی اعمال شود 
میزان )مصداق عدالت( آن محقق باشد، قدرت نرم در 
که وجدان ها فقط  آنجا باید موافق با عدالت باشد چرا 
کسی نمی تواند  عدالت را طلب می کنند. در نتیجه 
ا َیْظِلُم 

َ
کند. »َفل قدرت را در شکل ظالمانه خود اعمال 

که حضرت نمی گذارند  « به این معنا نیست 
ً
َحدا

َ
َحٌد أ

َ
أ

کسی ظلم بکند، بلکه ایشان ظلم را رسوا می نمایند. 
کسی بخواهد ظلم  گر  که ا ظلم آن چنان محکوم است 
کمیتی  کند، چه یک ظلم کالن اجتماعی، عمومی و حا
و چه در نظام اجتماع خرد و در یک جای کوچک، رسوا 
خواهد شد. او می فهمد که این کار ضد ارزش است و در 
بین همه به شکلی منفور تلقی می شود. همه او را محکوم 
می کنند. به طور طبیعی، هیچ کسی نمی خواهد خودش 
َعْدِل«، امر 

ْ
را بین چشم مردم محکوم کند. »َیَضُع ِميَزاَن ال

مهمی است. این غایت در آن روز محقق خواهد شد.

فرهنگ عدالت طلبی، ضامن توسعه گستره عدالت
که پر شدن همه جا از عدل  همچنین، در روایات دارد 
گرما در همه خانه ها نفوذ  یعنی عــدل مانند سرما و 
که هیچ چیز مانع از نفوذ سرما و  می کند2. همان طور 
گرما نمی شود، عدالت نیز  چنین گستره و سعه ای پیدا 
می کند. وقتی می گوید »یملا اهلل...« یعنی هیچ نقطه ای 
که آنجا ظلمی محقق شود و  و هیچ پستویی نمی ماند 
عدالت حضرت آنجا راه پیدا نکند. در تمام حریم های 

شخصی هم عدالت او راه پیدا می کند. 
علت این گستره شاید به دو دلیل است: یکی این است 
که تحقق عدالت قائم به افراد و فرهنگ عدالت طلبی 
می شود. فرهنگ همه جا هست و در نتیجه عدالت 
که فرد در ظاهر  هم همه جا خواهد بود. این طور نیست 
بیرونی خود عدالت طلب باشد و در خانه اش ظالم 
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ْ
َحّرُ َو ال

ْ
َکَما َیْدُخُل ال ُه  َجْوَف ُبُیوِتِهْم 

ُ
ْیِهْم َعْدل

َ
َن  َعل

َ
َیْدُخل

َ
َما َو اهلِل ل

َ
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خلط مفهومی و مصداقی عدالت
که در رابطه با عدالت در  ئاتی  یکی از مسائل و ابتال
یخ وجود داشته آن است عدالت را به معنای  طول تار
که  غیر عدالت معنا می کردند. این امر باعث می شد 
مردم غیر عدل را عدل ببینند. در این حالت، مردمی 
که عدالت طلب بودند، از عدل بیزار می شدند و دیگر 
دنبال عدل نمی رفتند. چون عدل را به آن ها غلط و 
کــرده بودند، قیامی هم بــرای عدل انجام  کج معرفی 
گاهی معنای عدالت روشن است اما در  نمی دادند. 
مصداق آن شبهه می کنند. این شبهه، شبهه مصداقی 
است. در این نوع شبهه، مردم وقتی مصداق عدالت 
)که در واقع بی عدالتی است( را می بینند فکر می کنند 
کرده است. در نتیجه  آن مفهوم با این مصداق تطبیق 

نسبت به عدالت بی رغبت می شوند. 

فلسفه وضع میزان عدل
در روایت مربوط به زمان ظهور می فرماید: »َیَضُع ِميَزاَن 
«1. میزان عدل 

ً
َحدا

َ
َحٌد أ

َ
ا َیْظِلُم أ

َ
اِس َفل ــَعــْدِل َبْیَن الّنَ

ْ
ال

که در آن میزان عدل به لحاظ  به گونه ای اقامه می شود 
مفهومی روشن است. به لحاظ مصداقی نیز مشخص 
است. نه خلط مفهومی و نه خلط مصداقی در میزان 
ا 

َ
که عبارت »َفل عدل راه ندارد. در این صورت است 

« معنادار خواهد بود. وقتی میزان عدل 
ً
َحدا

َ
َحٌد أ

َ
َیْظِلُم أ

برافراشته است، مفهومًا و مصداقًا بدون شبهه و مشخص 
کند رسوا شده  است؛ در نتیجه هرکسی بخواهد ظلم 
و همه فطرت ها او را محکوم می کنند. وقتی شرایط 
این گونه شد، هرکسی نمی تواند به اسم های مختلفی 
کند. این  همچون آزادی و عدالت و... مردم را بمباران 
کار غیرعادالنه، او را برابر همه رسوا خواهد نمود. لذا در 
زمان ظهور، آن بیداری جهانی  محقق خواهد شد. وقتی 

1- ابن بابویه، محمد بن علی )1395 ه.ق(، کمال الدین و تمام النعمه، تهران، چاپ 
اسالمیه، ج2، ص 372
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« به این معنا نیست که حضرت 
ً
َحدا

َ
َحٌد أ

َ
 َیْظِلُم أ

َ
ال

َ
»ف

کسی ظلم بکند، بلکه ایشان ظلم را  نمی گذارند 
رسوا می نمایند.



باشد؛ در بیرون با دوستانش خوش برخورد باشد ولی 
گیر  در خانه بداخالق باشد. این طور نیست. همه جا فرا
گر کسی بخواهد تعدی  است. علت دیگر این است که ا
کند و در پستوی خانه اهل ظلم باشد، به خاطر ظلمش 

گرفته می شود. مؤاخذه شده و جلوی او 
امــام رضــا؟ع؟ در مقام توصیف حکومت حضرت 
ْرُض ِبُنوِرِه  َو َوَضَع ِميَزاَن 

َ
أ

ْ
ْشَرَقِت ال

َ
می فرمایند: » َفِإَذا َخَرَج أ

َحدا«1. وضع میزان بین 
َ
َحٌد أ

َ
ا َیْظِلُم أ

َ
اِس َفل َعْدِل َبْیَن الّنَ

ْ
ال

مردم به معنای ترازو گذاشتن نیست. بلکه به این معنا 
که فرهنگ عدل در بین مردم آن چنان آشکار  است 
کسی هر حرفی می خواهد بزند در این  که هر  اســت 
که چقدر انحراف  میزان قرار می گیرد و معلوم می شود 
کارش جور باشد، رسوا خواهد  گر حرف، فعل و  دارد. ا
شد. این نقادی این قدر در ذهن مردم فرهنگ سازی 
کار جور  که هیچ کس نمی تواند به اسم عدل  می شود 
انجام دهد. در آن زمان، میزان عدل همه گیر می شود. 
کسی نمی تواند ظلم را در  که  شعور این قدر باال می رود 

قالب عدل بپوشاند.
که در زمان حاضر چه باید  این امر به ما نشان می دهد 
بکنیم. وظیفه امروز ما وضع میزان عدل با همان قواعدی 
که به ما یاد داده اند. وضع میزان با همان روایات  است 
که به دست ما رسیده است. در وجود  و آیاتی است 
خودمان و محیط اطرافمان و جامعه ای که در آن هستیم. 
یم؟ تالش برای اقامه  کرد تا در این راه قدم بردار چه باید 
عدالت و وضع میزان قسط، قالب های مختلفی دارد؛ 
کردن باشد، داد زدن  ممکن است نوشتن باشد، عمل 
باشد، تظاهرات باشد. البته هر کدام در جای خودشان 
باید شعارسازی، فرهنگ سازی و گفتمان سازی باشند. 
منظور از این آیه شریفه که می فرماید »نضع موازین القسط« 
هم از این سنخ است؛ یعنی افعال و رفتار هرکسی برای 
که چقدر با  خودش مشخص خواهد شد و می فهمد 
که می فرماید  میزان عدل فاصله دارد. ازایــن رو است 

1- ابن بابویه، محمد بن علی )1395 ه.ق(، کمال الدین و تمام النعمه، تهران، چاپ 
اسالمیه، ج2، ص 372

»کفى بنفسک الیوم علیک حسيبا«2. اگر خودت حسیب 
باشی، کفایت می کند. چون میزان معلوم است، اعمال 
کاماًل می تواند نشان بدهد و  هم معلوم است. قیاس 
گر میزان در جامعه  حکم از خودش صادر می شود. ا
کم و محقق شد، فرهنگ ظلم شناخته شد، در آن  حا
که قضاوت زود صورت می گیرد و راحت  هنگام است 
ی  گر عدالت در جامعه ارزش محور انجام می شود. ا
گر کسی خواست به ظلم رفتار بکند پیش همه  بشود، ا

چشم ها رسوا خواهد بود.

وظایف منتظران در مسأله اقامه عدالت
ما امروز باید چه بکنیم؟ نمی توانیم فقط وصف بکنیم 
که در زمان ظهور عدالت اینگونه است اما  و بگوییم 
که این امر به شرایط امروز  از طرف دیگر معتقد باشیم 
ما مدخلّیتی ندارد! هر چقدر مفهوم عدالت برای ما و 
در اجتماع ما آشکارتر باشد و هر چقدر میزان عدالت 
به عنوان مصداق برای ما روشن تر باشد حرکت راحت تر و 
دقیق تر خواهد بود. هر چقدر بیشتر در این مسیر حرکت 
کرده ایم. کنیم مقّدمات و شرایط ظهور را نیز بیشتر فراهم 
گر رهبر  دشمن به دنبال تغییر مفهوم عدالت است. ا
معظم انقالب، چند نفر را در قضیه حقوق  های نجومی 
تخطئه و آن را به شکل صریح و عمومی نیز بیان می کنند 
گر  و بعد هم می  گویند این مطالبه مردمی است؛ حتی ا
مردم خیلی هم دنبال این مسئله نباشند، بدین علت 
گر برای  کنند. ا که می خواهند وجدان ها را بیدار  است 
مفاسد اقتصادی این گونه ورود می کنند برای این است 
کــه می خواهند وجــدان هــا مفهوم عــدالــت را درســت 
بشناسند. ایشان می خواهند میزان عدالت تا حدی 
که امکان پذیر است دیده شود یا حداقل ظلم محکوم 

کردن در اجتماع عادت نشود.  باشد و ظلم 

2- سوره مبارکه اسراء، آیه 14
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وظیفه امروز ما وضع میزان عدل با همان روایات و 
که به دست ما رسیده است. آیاتی است 



ظلم پذیری؛ مقدمه انحراف اجتماعی
گر در جامعه ای، ظلم تبدیل به عادت شد، مفاسد  ا
زیادی هم به دنبال آن خواهد آمد. اگر مردم تدریجًا نسبت 
به ظلم بی تفاوت شوند و حساسیت نشان ندهند، در 
نظام اعتقادی، اخالقی و عملی شان به انحراف مبتال 
می شوند. چنین جامعه ای از هم متالشی می شود. 
فر َو 

ُ
که می فرماید: »الُملُک َیبقى َمَع الک ازاین رو است 

کمیت می ماند اما  کفر حا لم«1. با شرک و  لاَیبقى َمَع الّظِ
با ظلم نمی ماند. 

ُظلٌم َعظیم«2 
َ
رَک ل گرچه آیه شریفه می فرماید »اّنَ الّشِ ا

گر حکومتی حتی چنین شرکی را داشته باشد،  اما ا
باقی می ماند. 

مبنای قرآنی عذاب و هالکت جوامع
که خداوند در  کت هایی  کریم تصریح می کند هال قرآن 
یخ نسبت به اقوام انبیاء آورده است هیچ کدام  طول تار
بــه صــرف شــرک نــبــوده اســـت. علت آن عــذاب هــا به 
که منجر به ظلم در روابط اجتماعی  سبب شرکی بوده 
َها 

ُ
ْهل

َ
ٍم َوأ

ْ
ُقَرى ِبُظل

ْ
َك ِلُیْهِلَك ال شده است. »َوَما َكاَن َرّبُ

ُمْصِلُحوَن«3 اغلب مفسرین »بظلٍم« را به شرک تفسیر 
گر اعضای جامعه ای در روابط بین خود  کرده اند؛ یعنی ا
گر مشرک باشند،  مصلح باشند و ظلم نکنند، حتی ا
ک کند؛ یعنی شرک  سنت الهی نیست که این قوم را هال
کت نیست. این خیلی حرف و قاعده مهمی  ک هال مال
که  است. خیلی دقیق است. این اصل نشان می دهد 
گر ظلم خالف تکوین شد،  ظلم خالف تکوین است. ا
به تعبیر مرحوم عالمه طباطبایی، تکوین در مقابل آن 

1- مازندرانی، محمد بن صالح بن احمد)1382ه.ق(، شرح الکافی، االصول و الروضه، 
تهران، المکتبه االسالمیه، جلد 1، ص 284

2- سوره مبارکه لقمان، آیه 13
3- سوره مبارکه هود، آیه 117

کرد و از بین خواهد برد.  قیام می کند و آن را له خواهد 
این خاصّیت نظام تکوین است. سّنت های الهی در 

نظام تکوین این طور است.
هر مانعی در راه سعادت انسان قرار بگیرد، نظام تکوین 
خودش را مکلف می بیند که آن را به قصد اصالح تحمل 
گر برنگشت آن را نابود  کند تا به  نظام تکوین برگردد؛ اما ا
گر در نظام فردی یا اجتماعی کوچک  خواهد کرد. حتی ا
ما هم در جایی شرک باشد اما ظلم نباشد، این نظام بقا 
گر شرک  که امید هدایت هست؛ اما ا پیدا می کند. چون 
کت می آورد.  به ظلم در روابط اجتماعی منجر بشود هال
کسانی موحد باشند، اما قیام به عدل  گر  بنابراین، ا
کت برای  نکنند یا ظلم اجتماعی داشته باشد، هال
ایــن چنین افـــرادی هــم امکان پذیر اســت. بعضی از 
ک شدند، مانند قوم شعیب، در ابتدا در  که هال اقوامی 
توحید خدشه نداشتند، بلکه در روابط اجتماعی ظلم 
کردند. روابط اجتماعی ظالمانه، آن ها را به سمت شرک 
کت سوق داد. آغاز حرکت سقوط آن ها در مسیر  و هال
کت، به خاطر ظلم در روابط اجتماعی بوده است.  هال
کمیت با ظلم  که حا گفته شده است  به همین خاطر 
گر این  باقی نمی ماند. چون عدالت، زمینه روابط است. ا
زمینه از بین رفت و روابط گسسته شد انسانیت انسان از 
کفر باقی باشند، چون  گر شرک و  بین خواهد رفت. اما ا
کفر و شرک در مرتبه اعتقاد هستند، امکان برگشت 
دارند. اما ظلم در مرحله روابط است و بازگشتی ندارد. 
گر می خواهید ببینید امتی در  این حرف دقیقی است. ا
گرفته است یا خیر، باید در روابط  سراشیبی سقوط قرار 
اجتماعی آن حکومت، میزان ظلم و شناخت نسبت 
که حتی  کرد. این نکته مهمی است  یابی  به ظلم را ارز
گر ظلمی هم هست )که نباید باشد( مردم باید حداقل  ا
نسبت به ظلم شناخت داشته و از آن متنفر باشند. 
نسبت به ظلم و ظالمین حّساس باشند. این شناخت 
یادی دارد. هرچند ممکن است طرفداران  و تنفر تأثیر ز
کم همیشه  کم بوده باشند اما این  حق و عدل همیشه 
پایدار و متصل است و قطع نمی شود؛ در مقابل، ظلم 
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این خیلی حرف و قاعده مهمی است. خیلی دقیق 
که ظلم خالف  است. این اصل نشان می دهد 
تکوین است. اگر ظلم خالف تکوین شد، به تعبیر 
مرحوم عالمه طباطبایی، تکوین در مقابل آن قیام 

کرد و از بین خواهد برد. می کند و آن را له خواهد 



قطع و وصل دارد. حق همیشه متصل بوده و سیرش بر 
اساس همان نظام فطرت است. از این جهت است که 
در نهایت، ظلم نابود می شود اما عدل پابرجا می ماند.

مسیر دستیابی به فرج از طریق عدل
کسی می خواهد به جریان امام زمان؟جع؟ نزدیک  گر  ا
شود، باید خودش را به آن شاخصه ها متعهد و عامل 
یج فرهنگ عدالت را در  کند؛ یعنی عدالت ورزی و ترو
وجود خودش و اطراف خودش توسعه بدهد. هر چقدر 
این شاخصه ها در وجود فرد و اطراف او توسعه پیدا کند 
در حقیقت فرج و ظهور شخصی او نزدیک می شود. فرج 
که تنها ظهور موعود محقق شود  دایر مدار این نیست 
که فرد تکلیفش را انجام داده  بلکه دایر مدار آن است 
گر تکلیفش را انجام بدهد آن ظهور  کسی ا باشد. هر 
برایش محقق می شود. از جمله این تکالیف، اقامه عدل 
کرد قطعًا  گر این ها را اقامه  و اقامه قسط است. هر فرد ا
آن حیات، طهارت، روزی و آن رابطه محقق می شود. 
که باید  کاربردی است  کاماًل عملیاتی و  این یک بحث 
کنیم؛  کتفا  گفتن و شنیدن ا کنیم. نباید به  کار  ی آن  رو
بلکه باید ببینیم در نظام فکری و عملی چه کاری باید 
گر جنبه های فطری دین را پررنگ کنیم و  انجام بدهیم. ا
خوب نشان بدهیم، شوق و استحکام درون افراد جامعه 
ایجاد می شود. وقتی استحکام ایجاد شد دفاع از دیگر 
ارزش هــای دین و بیان سایر احکام آن هم راحت تر و 

ساده تر خواهد شد.

عدالت، تابلوی برافراشته جامعه مهدوی
که محور و تابلوی  جامعه امام زمانی، جامعه ای است 
گر یک روز هم به  برافراشته اش، عدالت است. چون ا
پایان عالم باقی مانده باشد آن قــدر طول می کشد تا 
حضرت خارج شوند و زمین را پر از عدل و داد بکنند1. 
این تعبیر خیلی  بلندی است. یعنی همه ویژگی هایی 
که در روایت آمده، باید محقق شوند تا زمین پر از عدل 

1- مجلسی، محمد باقر)1403 ه.ق(، بحار االنوار الجامعه ، ج51، ص 104.

و داد شود. اینکه عالم پر از قسط و عدل می شود بدین 
که هم فرهنگ و مفهوم عدل بیان می شود و  معنا است 
هم قسط محقق می گردد)یعنی عدالت در جامعه محقق 
می شود(. منظور از جور محقق شدن خارجی عمل 
ظالمانه است. جور، اعوجاج بیرونی است؛ یعنی از حد 
اعتدال خارج شدن و جدا شدن از صراط و میل پیدا 
گر این نگاه نسبت به عدالت باشد،  کردن به بدی ها. ا

وظیفه ما فریاد زدن عاقالنه نسبت به عدالت است.

تاثیر مبارزه عافیت طلبانه برای تحقق عدالت
در حال حاضر، خیلی از امثال ما نسبت به مفهوم 
یم. این بی میلی، یک نوع  عدالت و اجرای آن میل ندار
گر بی میلی را چه در صحنه عمل و چه  مریضی است. ا
گرایش و مفهوم و بینش در نظر بگیریم حتمًا  در صحنه 
گر این مریضی را  کنیم. ا باید بدنبال عالج آن حرکت 
که وقتی امام  کسی تبدیل می شویم  عالج نکنیم به 
زمان می آیند و می خواهند اقامه عدل بکنند، به ایشان 
گر اقامه عدل  کار هزینه بردار است. ا خواهیم گفت این 
از نظر انسان هزینه بردار باشد، دیگر حاضر نیست برای 
آن تالش و جهاد کند. چون قباًل جوش وخروشی برای آن 
گر کسی جوش وخروش داشت، اقامه  نداشته است. اما ا
عدالت مطلوب و محبوبش خواهد بود و به هر قیمتی 
حاضر است برای آن هزینه بکند. علت اینکه در زمان 
که تا قبل از آن با حضرت  کسانی  ظهور خیلی  از آن 
که  بودند، از ایشان جدا می شوند بدین خاطر است 
اقامه عدالت هزینه بر خواهد شد. برخی ها خیلی از 
این حقایق را به نحو دیگری می دیدند و فکر می کردند. 
نمونه چنین جدایی ها و دشمنی ها در زمان پیامبر؟ص؟ 
کتاب پیامبر را می شناختند و  به وقوع پیوست. اهل 
می دانستند ایشان خواهند آمد. مشخصاتش ایشان 
کتاب بعدًا تبدیل به  را هم داشتند. اما خود این اهل 

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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اینکه عالم پر از قسط و عدل می شود بدین معنا 
که هم فرهنگ و مفهوم عدل بیان می شود و  است 
هم قسط محقق می گردد؛  یعنی عدالت در جامعه 

محقق می شود.



که مقابل حضرت ایستادند. چون  اولین کسانی شدند 
خالف میلشان عمل شد. چون اهدافشان با اهداف 
حضرت هیچ تطابق و همسانی نداشت. برای ما هم 

چنین حالتی متصور و ممکن خواهد بود.
گاهی انسان مفهوم عدالت را غلط می فهمد. اعوجاج 
این گونه است. خوارج در مقابل امام علی؟ع؟ ایستادند 
چون حضرت را از عدالت خارج می دیدند. خطر اینکه 
مفهوم عدالت تغییر کند بسیار جدی تر است. در نتیجه، 
کردن به  فهمیدن حقیقت مفهوم عدالت و بعد عمل 
گر ما  کار های سخت اســت. معلوم نیست ا آن جزو 
امروز منتظر بودیم، فردا هم جزو همراهان باشیم. چه 
کسانی در جریان امام حسین؟ع؟ در مقابل حضرت 
کجا تأمین  ایستادند؟ آیا لشکری از شام آمد؟ لشکر از 
کرده بودند؟ حّر یا  کسانی حضرت را دعوت  شد؟ چه 
زهیر در محاجه با دشمنان امام می گفتند: شما امام 
گر ما از اآلن در وجود  کردید و نامه نوشتید. ا را دعوت 
خودمان آن ارزش ها و همسان گرایی ها را آغاز نکنیم، 
گر عدالت طلبی  این روحیه تبدیل به عادت می شود. ا
که یکی از شاخصه های اصلی ما است در وجودمان  را 
محقق نکنیم، وجودمان آتش نگیرد و حرکت نکنیم و داد 
نزنیم و فریاد نزنیم، این روحیه کم کم عادی می شود. رو به 
مرض و عادت می رود و مریضی، مزمن و کهنه می شود. 

مصادیق متنوع عدالت طلبی
عدالت طلبی فقط در برابر ظلم مــادی و اقتصادی 
نیست. در برابر ظلم فرهنگی نیز هست. در برابر ظلم 

به مفاهیم هم هست. اینکه مفهومی به غلط شناخته 
شود، خودش نوعی ظلم است. برخی اوقــات باید از 
این بحث ها ترسید. به طور مثال، نحوه فریاد زدن امام 
سجاد؟ع؟   را در دعای ندبه در نظر بگیرید: »ایَن الُمرَتجی 
ِة الَجوِر َو الُعدواِن« این یک فریاد است؛ یعنی من جور 

َ
ِلِازال

کجاست  و عدوان را می فهمم و از آن ناراحت هستم. 
یم بیاید و این ها را بردارد. یعنی  که ما امید دار آن کسی 
می فهمم، ناراحت هستم و دنبال راهکار می گردم. 
گر ما این فرازهای دعا را  دنبال نجات دهنده هستم. ا
بخوانیم ولی تبدیل به فریاد در وجودمان نشود و واقعًا 
که  از جور و ظلم و عدوان ناالن نشویم آن وقت می بینیم 
یه، در عراق و در افغانستان چه خواهد  در یمن، در سور
کم تفاوت  گر انسان نسبت به این ها بی تفاوت یا  شد. ا
ک است. وقتی دعای ندبه می خوانیم در  باشد خطرنا
واقع تمرین رفع مرض می کنیم. تمرین رفع آن مرضی 
که در وجودمان به عــادت تبدیل شده اســت. مرض 
که نسبت به جور و عدوان بی تفاوت باشیم.  آن است 
که باید داد و فریاد بزنیم.  دعای ندبه ما را بیدار می کند 

نباید بی تفاوت باشیم. 
ُمَعّدُ ِلَقْطِع داِبِر 

ْ
ْیَن ال

َ
در فراز دیگری از دعا می گوییم: »ا

َمِة« کجاست آن کسی که می خواهد بیاید و از ریشه 
َ
ل

َ
الّظ

و ُبن پشت این ها را قطع کند؟ حضرت حجت نمی آیند 
کنند بلکه می خواهند دابر ظلمه  که فقط با ظلم مبارزه 
را از بین ببرند. این تعبیر بسیار زیباست؛ یعنی مقصد 
فقط مبارزه با ظلم و ظالم نیست بلکه هدف منتظران 
کردن ظلم  یشه کن  یشه کنی ظلم است. این ر واقعی ر
کسی در ارتباطات  گــر  هــدف بسیار بلندی اســت. ا
بیرونی و بین المللی پیشتاز باشد آن وقت  ارزشمندی 
کرد. ما اآلن در  این مفاهیم را به عینه مشاهده خواهد 
دایره داخلی کشورمان خیلی به ارزشمند بودن این نگاه 
باور نداریم اما مبارزه با ظلم و بی عدالتی نگاه بین المللِی 
که دین می تواند با بقیه  دین است. مرز های اولی است 
خودش را ارتباط داده و افراد را جذب کند. از این نقاط، 
ورود به دین داری محقق می شود. این ها ابواب دین داری 

هستند. این ها جاذبه ها و تابلو های دین هستند.
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