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ندالت از جمله مفاهیم بسایار مهمی اسات ه همواره ذهن اندیشامندان را به خود مشااغول داشته است.
این مفهوم ،تکلیفی الهی اسااات ه موجبار تعالی بشااار در حوزههای مختلج زندای را فراهم می ند .از
این رو جامعه بشاری از ابتدا تا نون در آرزوی تحقق ندالت و ریشه ن شدن تبعیا و بی ندالتی در تمام
زمینهها بوده است.
ریشاۀ ا الی مساألۀ ندالت را باید در درجۀ نخست در قرآن ریم جستجو رد؛ زیرا قرآن ،بذر اندیشۀ ندل
را در دلها آبیاری نموده و دغدغۀ آن را در روا انسااانها ایجاد نموده اساات .به تصااریل قرآن ریم ،نظام
هساتی و آفرینش براسا ندل ،توازن و استحقاقها و قابلیتها پیریزی شده است .ندالت در قرآن ،در
موارد بسااایاری مانند نفی ظلم از سااااحت بریایی ،توجه به هدایت انساااانها در قالب ابالغ و بیان دین و
تمام ردن حجت بر آدمیان بیان اردیده است.
قرآن ریم ،هدی از ارساال پیامبران و انزال تابهای آسامانی را اقامهی ندل و قسط یاد نموده (حدید/
 )21و در موارد زیاادی باه انساااانهاا فرماان داده تاا در رفتاارهاای فردی و اجتماانی خود اهل ندالت و
داداری باشند (مائده.)8 /
در لمار معصاومین به خصاوص امام نلی به اهمیت و ررورر تحقق ندالت در تمامی امور
زندای بسایار تأ ید شاده است .این در حالی است ه سیرهی نملی ،معصومین ، بر ارفته از مبانی
قرآن است.
در این نوشاتار به باز شاناسای ندالت انتقادی و فرهنهی ،در اندیشً نخستین پیشوای شیعیان ،امام نلی
پرداخته خواهد شااد ه در خطبههای متعدد و همچنین حکمتهایی از نهجالبالغه ،خود را به زیبایی
نشاان داده اسات .آنچه در مورد ندالت خداوند در نر ههای اونااون در نهجالبالغه آمده است همهی
دارای قراین و شااواهد اونااونی در آیار قرآن ریم هسااتند .بدین جهت در این نوشااته ،به بررساای آیار
نادالات فرهنهی یعنی فرهنی در تار و پود جامعه و انعکا آن در تمام امور جامعه ،چه از نظر انتقادی،
اخالقی ،اقتصاادی ،احکام دینی و در سایاست و از دیدااه امیرالمومنین نلی در نهجالبالغه به شیوه
و رو سیر این مقاله ،یعنی تحلیلی تو یفی براسا مطالعار تابخانهای پرداخته خواهد شد.
 -2مفهو شناسی واژه عدالت

 -1-2مفهوم لغوی «عدل»
لغت شناسان ،برای «ندل» معانی متعددی بر شمردهاند ه به برخی از این معانی اشاره میشود:
ابن منظور در معنای «ندل» آن را راد جور ،آنچه ه در نفو مساتقیم شمرده شده و ا الا ترازوها و
نیز به معنای مانند ردن چیزی به چیز دیهر ،غیر از جن خود تا این ه برای آن همانندی قرار دهد،
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 -2-2معنای اصطلاحی عدالت
در ارائه تعریج ا طالحی ندالت به دیدااههای برخی از اندیشمندان اسالمی اشاره میشود:
 -1ابنسااینا در تعریج خود ،هراز ندالت را مترادی با تساااوی نمیداند .به انتقاد وی ندم تساااوی ،خود
در یک معنا موجب ندالت بوده و راروری میباشد .چه آن ه ایجاد تساوی در میان امور ،فارغ از تأمل در
جایهاه هسااتی شااناختیشااان نه تنها راه به ندالت نمیبرد ،بلکه ساابب ظلم و تباهی میباشااد ( ناری
زاده.)18 :1381،
 -2از دیدااه فارابی ،ندالت این اساات ه همه به ساااعادر و مال افضاال خود برساااند ،زندای نند ،به
زندای خود ادامه دهند .جنی و ساااتیز از میان برداشاااته شاااود و هر نضاااوی وظیفه خود را انجام دهد
(بهشتی ،بستانی.)11 :1396،
 -3مطهری برای ندالت معانی متعددی بر میشمرد:
الج) موزون بودن :و اااول به هدی نهایی مجمونهای ه از اجزا و ابعاد مختلفی تشاااکیل شاااده اسااات
مساتلزم وجود تناساب از نظر مقدار الزم هر جزء و یفیت ارتبا آنها با یکدیهر است .تنها در این ورر
ه آن مجمونه قادر به ابقاء و ایفای اثر مطلوب خود خواهد بود .ندل به معنای تناساب و توازن ،از شئون
حکیم بودن و نلیم بودن خداوند است.
ایشااان میفرماید :معانی ندل شااامل موزون بودن ،تساااوی و رفع تبعیا ،رنایت اسااتحقاقها و رنایت
حقوق افراد و دادن پادا و امتیاز براسا میزان مشار ت آنها.
ب) تسااااوی و نفی هراوناه تبعیا :معموال منظور از ندالت ،نفی هراونه تفاور میان افراد یک جامعه یا
به نبارتی رنایت مساوار بین آنها است.
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تعبیر رده اساات (ابن منظور )41/10 :2006،طریحی نیز راامن اشاااره به معنای قصااد در امور و قرار
ارفتن هر چیز سار جای خود ،معتقد است ((ندل)) با فتل ،به معنای ارز و فدیه و مرد الل و با سر،
به معنای میل و مانند اسات .او نادل را سی میداند ه هوای نف او را از حق منحری نمی ند و حکم
به جور نمیدهد (طریحی.)621/1 :1381،
به طور اختصار میتوان «ندل» را در معانی ذیل بیان نمود:
 استقامت (خوری شرتوتی)696/3 :1336، قصد و میانهروی در امور (همان) انصای (ابراهیم مصطفی)188 :1333، مساوار ،تسویه (طریحی)136/2 :1381، -معنای مقابل ظلم (همان)
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ج) رناایت حقوق افراد و انطای حق به هر ذیحقّـاااااای :در مقابل آن ظلم یا پایمال ردن حقوق افراد و
تصاااری در حقوق دیهران اسااات .معنای حقیقی ندالت اجتمانی ،یعنی ندالتی ه در قانون بشاااری باید
رنایت شااود ،همین معنا اساات (مطهری .)16 :1392،در حقیقت ،حقوق همه افراد مورد توجه و رنایت
ل ل ِّ
ط ع
انطاء ل ذی َحق َحقه» (غروی.)19 :1603،
قرار ایرد« :
د) رنایت استحقاها:
ندالت فرهنهی یعنی توزیع نادالنهی امکانار فرهنهی یک جامعه ه با اسااتحقاقهای افراد و نهادهای
فرهنهی متناساااب اسااات و این مهم اار در چارچوب ار ردهای فرهنهی وجود داشاااته باشاااد ،میتوان
انتظار داشت ه فرهنی ندالت در جامعه در حال نهادینه شدن است.
ندالت یکی از ار ردهای فرهنی اساات و فرهنی میتواند به اسااتشااناء از متنهایی ه رااامن توسااعه
ندالت در جامعه است ایفای نقش ند.

 -3-2معنای لغوی عدالت فرهنگی
ندل در مقابل ظلم اساات و به معنای احقاق حق و اخراج حق از باطل اساات و امر متوسااط میان افرا و
تفریط را ندل اویند.
ندالت در لغت به معنای داد ردن ،دادار بودن ،انصای داشتن ،داداری.
در تفسیر نمونه ذیل آیه  90سورهی نحل آمده :ندل به معنای واقعی لمه آن است ه هرچیزی در جای
خود باشد .یعنی دادن حق هر احب حقی.
ندالت فرهنهی یعنی در فرهنی جامعه ،هر چیزی سار جای خود باشد و در تار و پود جامعه و در ابعاد
اونااون انتقادی ،اخالقی ،ساایاساای ،اجتمانی ،اقتصااادی و قضااایی تأثیر داشااته باشااد و این ندالت به
طور امل بروز پیدا ند و افراد جامعه ،این ابعاد و انعکا و تأثیرپذیری آنها را شاهد باشند.
 -2-3-2مفهوم ا طالحی ندالت فرهنهی
ندالت فرهنهی میل به سمت تعادل و سوق به طری فضایل اخالقی و پرهیز از تمامی رذایل اخالقی دارد.
ندالت فرهنهی به دنبال یافتن راههایی است ه در شکلایری ذهنیتها و تغییر آنها و در نتیجه در نوی
رفتار افراد ندالت برقرار شود.
مهمترین بعد ندالت فرهنهی ،نلم ،معرفت و سب آااهیهای تازه است زیرا برداشت نقلی باید با نلم
آااهی
و شناخت و آااهی تو م باشد ،تا زمینهی اجرای ندالت در جامعه فراهم اردد و چنانچه نلم و
ِ
الزم نباشد ،ا وال ندالت تحقق پذیر نیست.
ندالت فرهنهی ،برابری افراد در بهرهایری از نلم و معرفت مطابق با تبع و ذوق و نالقهی آنها میباشد.
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نادالات فرهنهی ،مباارزه باا جهال و نااآاااهی و اامی در راه تحقق ندالت به شااامار میرود ه از طریق
خانواده و جامعه ورر میایرد.

 -4-2مفهوم عدالت از منظر امام علی 

 -2-6-2انتدال و میانهروی
انتدال و میانهروی در همه امور ،راه و رساام پیشااوایان دین بوده اساات .حضاارر نلی هراونه افرا و
انحرای به راست و چپ را رد و آن را نین امراهی معرفی رده است.
باه نقیدة امام انتدال و میانهروی در جامعه بانث تضااامین ساااالمت و آرامش آن جامعه میشاااود.
ایشان در این زمینه میفرماید:
( اری ه باید پیش از هر ار دوسات داشته باشی ،میانهروی در حق است و همهانی ردن آن در برابری
و داداری ه بیشاتر سابب خشنودی رنیت میشود) (نامه  .)13در جای دیهر میفرماید( :رفتن از راست
و چپ به امراهی میانجامد و راه میانه ،راه راست است :راه قرآن و سنت نبوی) (نامه .)16
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از دیدااه امام نلی ندل و ندالت دارای چند مفهوم است.
 -1-6-2استقامت
این واژه در مورد راه و طریقی به ار میرود ه بر خط راسات و مستقیم باشد .مراد از «ثم استقاموا» در آیه
 30ساااوره فصااالات ،این اسااات اه مالزم وساااط را باشاااند و دچار انحرای نهردند (طباطبایی:1384 ،
.)191/13
در المی از امام نلی  واژه استقامت به معنای (ادای حق) داللت دارد.
«رنیت ا اااالا نمیشاااود مهر با ا اااالا زمامداران و زمامداران ا اااالا نمیاردند مهر با اساااتقامت
رنیات» .پ هر اااه رنیت حق والی را ادا ند و والی حق رنیت را بپردازد ،حق در میان آنها نزر یابد،
راههای دین خالی از انحرای میاردد و نشانههای ندالت استوار میشود (خطبه .)214
در واقع میتوان افت« :اار انسااان به راسااتی و درسااتی حقوق دیهران را رنایت ند و از ژی و انحرای
بپرهیزد .این راستی و ندم انحرای را ندالت نامند» (ارجی.)28 :1333 ،
هنهامی انساان به افت اساتقامت آراساته میشاود ه مالزم راه راسات و طریق مستقیم شری بوده و از
انحرای به دو طری آن ،ه انراض از حق و تضاییع حقوق شامرده میشود ،بپرهیزد .چنین انسانی نادل
است و راه ندالت رار میپیماید .راهی ه امیرالمنمنان انسانها را به پیمودن آن دنور رده است.
«بر طریقه تاب او و راه روشان فرمانش و مسیر درست نبادر او مستقیم و ثابت بمانید .پ از این مسیر
روشن خارج نشوید» (خطبه .)134

130

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز  ،1397شماره 58

131

بنابر نظر حضاارر نلی  ،میانهروی در تمامی امور و در همهی جوانب باید لحاظ شااود ،ایشااان در این
رابطه میفرماید:
«بر اثر پیروی از شایطان ،به زودی دو طایفه دربارهی من هال خواهند شد :یکی دوستی ه در دوستی
افرا  ،ند .به طوری ه محبت بیاندازه ،او را به راه باطل بکشاااد و دیهر دشااامنی ه از حد تجاوز ند و
دشااامنی بیاندازه ،او را به غیر حق وا دارد و بهترین مردم دربارهی من اروه میانه هساااتند .پ این راه را
پیشه سازید (خطبه .)88
 -3-6-2انصای
َ
َ
َ
ل
َ
َ
ل
حساان» (نحل )90 /چنین فرموده است« .ندل
حضارر نلی در تفسایر آیً « ِان اللهیأمر ِبالعدلو ِاال
ِ
به معنای انصای و احسان به معنای تفضل است» (حکمت .)231
بخواهد بر اساا ندالت نمل ند ،باید انصای
ندل و انصاای با یکدیهر ارتبا تنهاتنهی دارند .هر
داشااته باشااد .لفظ انصااای در قرآن ریم به ار نرفته ،ولی در نهجالبالغه اربرد فراوانی دارد .ا اال این
لفظ از «نصاج» ارفته شده است؛ به این معنا ه شخر منصج ،امتیازار و منافع را میان خود و دیهران
بخش می ند .هر چه برای خود بخواهد ،همان را برای دیهران نیز میخواهد؛ دیهران را با خود یکسان و
برابر حسااااب می ناد .یکی از جنباههای معنایی این واژه از دیداان امیرمنمنان اجرای ندالت منصااافانه
اسات ه حق راعفا و ساتمدیداان جامعه اسات؛ ایشاان بهنالوه ،نمل به انصاای را در جامعه ،شاه لید
اساسی رابطه سازاار انسانی و همزیستی مسالمتآمیز افراد میداند و میفرماید:
هیبت و وقار با بساایاری سااکور اساات و انصااای و ندالت اساات ه پیوند انسااانها را بیشااتر می ند و با
رامت و بخشاش اسات ه ارز و نظمت پیدا می ند و با فروتنی است ه نعمتها تکمیل میشود و با
به نهده ارفتن رفع نیازمندیها اساات ه ساااروری اثبار میشاااود و با رو دادارانه اسااات ه دشااامن
مغلوب میشود و بردباری و اذشت در برابر احمق ،یاوران او را میافزاید (حکمت .)231
از سخنان امام نلی چنین استنبا میشود ه آن حضرر ندل را به معنی مرانار انصای در حقوق
مختلج افراد در جاامعاه میداناد .منظور از انصاااای یعنی هر امری در جای خود و متناساااب با حق خود
رنایت شاااود .به نبارر دیهر ،رنایت انتدال در امور و پرهیز از افرا و تفریط به معنی رنایت انصاااای در
امور میباشد.
 -6-6-2میزان
یکی از مهمترین وجوه ندالت از دیدااه امام نلی میزان است .به این معنا ه در هر اری باید تمامی
شارایط به طور یکسان در نظر ارفته شود و ذرهای متر یا بیشتر از حق ،با سی رفتار نشود .حضرر نلی
در اینباره به فرزند میفرماید:
« فامنع من االحتکار فان رساااول الله ( ااالی الله نلیه وآله) منع منه ولیکن البیع بیعا سااامحا ،بموازین
ندل ،و سعار التجحج بالفریقین من البائع و المبتای »
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 -5-2معنای عدل الهی بر اساس آيات قرآن و نهجالبلاغه
نصوص و حیاتی ،انسان را از سخن افتن درباره خداوند سبحان باز داشتهاند .مهر بر آنچه خود  ،خود
ل نَ َ َ ََ َ ل َ
ون ّل َال ن َبا َاد َاللاه نال لم نخ َلصااا َ
ین»
را و اااج می نااد .قرآن ریم میفرمااایاد« :سااابحاان اللا ِه نماا ی ِصاااف ِ ِ
ِ
ِ
( افار.)119-140/
بر اسااا روایار معصااومین ندل از اافار باری تعالی اساات ه باید هراونه نجز و رااعج را از
خداوند متعال ،نفی نمود .در حقیقت ندل منحصر است به نفی هر اونه ظلم و ستم از خداوند حکیم.
از جمله آیاتی ه هر اونه ظلم و ستم و نجز و ناتوانی را از خداوند نفی می ند نبارر است از:
َ َ
ن
ن َ َ
الج) « ِّلن الل َه ال َیظ ِل لم ِمیقال ذ َر ٍة » خداوند ،به اندازهای هر چند ناچیز ،ظلم نمی ند (نساء.)60 /
َ َ
َ َ َ ن
َل
ن َ
ب) « ِّلن الل َه ال َیظ ِل لم َالنا َ ش نیئا َول ِک َن َالنا َ نف َس له نم َیظ ِل لمون» (یون .)61 /
در آیه ،افعال اختیاری بنداان ه موجب پیامدهای نااوار و شر برای ایشان میاردد ،بیان شده است.
لن َ ل
َ نل
َ َ
َ
ج) « َو ما ان َر لب ِل لی نه ِل القری ِبظل ٍم َو نهلها لم نص ِل لحون» (هود.)113 /
در این آیه به نذابها ،متذ ر میشود و آن را نتیجه انمال خود افراد میداند.
َن ن ل َ َ ََ
حضارر نلیدربارهی ندل میفرماید« :ال َعدل ال تت ِه َم له» (حکمت  .)630ندل آن است ه خداوند
را متهم ندانی .در تعبیر حضرر ،معنای تنزیهی از ندل الهی بیان شده است.
بناابر آنچاه اه در قرآن و نهجالبالغه ذ ر اردید ،.مقصاااود از ندل الهی ،نفی هراونه ظلم وساااتمی از
سااااحات خداوند سااابحان اسااات .بر همین معنا ،آدمی نباید خداوند را متهم ند .متهم نمودن خداوند،
هنهامی ورر میایرد ه به او ظلمی را نسبت ندهند.
شهید مطهری در رابطه با ندل الهی مینویسد:
«منظور از نادل بودن خدا ،این اساات ه اسااتحقاق و شااایسااتهی هیچ موجودی را مهمل نمیاذارد و به
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از احتکار جلوایری ن ،زیرا رسااول ا رم ،از احتکار جلوایری فرمود و جریان معامالر باید آسااان و
روا و با موازین ندالت و با قیمتهایی انجام شود ه به طرفین معامله تعدی نشود (نامه .)13
باا توجاه باه مطاالاب ذ ر شاااده میتوان افت:امام نلی ندل را با معانیای نظیر ،انصاااای (تمیمی
آمادی ،88/2 :1620،ا ،)4116مراناار حق (حکمات  ،)399میزان (تمیمی آمدی 91/2 :1620،ا
 ،)4168هماهنهی و راساااتی (خطبه  .)131قرار دادن هر چیز در جای خود (حکمت  )30به ار میبرد.
از منظر امام نلی معانی ندل در نهجالبالغه ،نبارتند از:
َ ََ
ن ل ل
ل
 -1رنایت حقوق دیهران :حقوق همه افراد مورد توجه و رنایت قرار ایرد « ِانطاء ِل ذي ح ٍق حقه ».
نَ ن ل َ َ ل ن ل
َ
ام لم َور َم َ
اراا َعها،
و
 -2نهادن هر چیز در جایهاه خود :امام نلی در این باره میفرماید « :العدل یضااع
ِ
ن
ن
وال لج لود لیخ ِر لج َها َن نن ِج َه ِت َها » (سید رری.)113 ،
 -3توازن و تناسب بین برخی اشیاء.
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با مطالعه آیار قرآن و ساااخنان حضااارر نلی مربو به ندالت میتوان دریافت ه ندالت شاااامل
ندالت در افتار ،حکم (داوری) ،مصالحه ،و شهادر میباشد.
 -1-4-2ندالت در افتار
َ
َ
َ
ل
ن
َ
ن
ن
َ
ل
قرآن ریم به ندالت خداوند در افتار اشاااره دارد و میفرمایدَ « :وت َمت ِل َمت َر ِب ِ اادقا َوندال ال م َب ِد ِل
ن
ل َکل َماته َو له َو َ
نیست
السا ِم لیع ال َع ِل لیم» « و الم پرورداار تو در راساتی و ندالت به حد مال اسات هیچ
ِ ِ ِِ
ه ،یارای داراون ردن سخن او را داشته باشد و اوست شنوا و دانا » (انعام.)111 /
همچنین خداوند به انسان تو یه می ند ه هنهام سخن افتن ندالت را رنایت نمایند.
َ لنل َ ل ن َ َ َ َ ل
« َو ِّلذا قلت نم ف نان ِدلوا َو ل نو ان ذا ق نر َبی » «و هنهامی ه ساااخنی می اویید ،ندالت را رنایت نمایید ،حتی
اار در مورد نزدیکان (شما) بوده باشد» (انعام.)112 /
حضارر امیر در رابطه با ندالت خداوند میفرماید« :الذی ادق فی میعاده ،و ارتفع نن ظلم نباده و قام
بالقساط فی خلقه ،و ندل نلیهم فی حکمه» «خدایی است ه در ونده خویش راستهوست و باالتر از آن
اسااات اه باه بنادااانش ساااتم ناد و در میان آفریداانش به ندل رفتار رده و در حکم خویش با آن ها
داداری رده است» (خطبه .)181
 -2-4-2ندالت در حکم
رنایت ندالت هنهام حکم و داوری بین مردم ،یکی دیهر از اقساااام ندالت اسااات ه در قرآن ریم به آن
سفار شده است.
ع َ َ ن ل ل ن َ ل ُّ ن َ
ام َما َاناار ّل َلی َ نهل َهاا َوّل َذا َح َک نم لتم َب نی َن عالناا َ ن َت نح لک لم نوا با نال َعا ندل ّل عن اللا َه نعماع
« ِّلن اللاه یاأم لر م ن تندوا
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ل ل
َ َ
ع
َی ِعظکم ِب ِه ِّلن الل َه ان َسا ِمیعا َب ِصیرا » «خداوند به شما فرمان میدهد ه امانتها را به احبانش بدهید و
هنهامی ه میان مردم داوری می نید ،به ندالت داوری نید خداوند ،اندرزهای خوبی به شاما میدهد
خداوند ،شنوا و بیناست ( ».نساء.)18/
َ ن َ َ ن َ ن ن َ َ ل َ َ ِّ َ ع
ِّ
داوري با امان بر
حضارر نلی دراین رابطه میفرماید « :لی ِمن العد ِل القضاء نلی الیق ًِ ِبالظن» « ِ
افراد مورد اطمینان  ،دور از ندالت است» (حکمت.)220
امام نلی در رابطه با اختالی حکم ها ورنایت ندالت بین آنها میفرماید:
«و قاال  فی ذم اختالی العلماء فی القتیا :ترد نلی اءحدهم القضااایً فی حکم من االحکام فیحکم
فیها براءیه ،ثم ترد تل القضاایً بعینها نلی غیره فیحکم فیها بخالفه ،ثم یجتمع القضاااه بذل نند االمام
الذی اساتقضاا هم فیصوب آراءهم جمیعا؛ و الههم واحد و نبیهم واحد و تابهم واحد اءفا مرهم الله -
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سبحانه  -باالختالی فاءطانوه » امام نلیه السالم در بداویی از اختالی نلماء در فتوی چنین می اوید:
ی مورااوی به یکی از آنان داده می شااود ه حکم آن را ااادر ند و او نظر خود را می دهد ،نین همین
موراااوی به یکی دیهر از اهل نلم داده می شاااود و دومی حکمی اااادر می ند ه برخالی حکم اول
اساات ،پ هر دو برای حل اختالی پیش امامی ه آنان را به قضاااور امارده اساات می روند و امام نظر
هر دو را تاءیید می ند .خدای آنان یکی ،پیامبرشان یکی و قرآن آنان هم یکی است؛ اما در حکم اختالی
دارند آیا خدا دستور داده اختالی پیدا نند و آنان به فرمان خدا او داده اند (خطبه .)18
 -3-4-2ندالت در مصالحه
قرآن همچنین آدمی را در هنهام ایجاد لل و آشتی به رنایت ندالت تو یه نموده است و میفرماید:
َ ن ل ن َ نََل ََ ن ل َنَ ل َ َ ََ ن ن َ ل َ َ َ ن لن َ ََ ل ع َن َ ع
َ ََ
« َو ِّلن طا ِئفت ِان ِمن المن ِم ِنین اقتتلوا فأ ِلحوا بینهما ف ِِن بغت ِّلحداهما نلی امخری فق ِاتلوا ال ِتي تب ِغي حتی
َ
َ
َ َ َ َن ع َ َ ن
اءر َفأ ن ل لحوا َب نی َن له َما ب نال َع ندل َو نقس لطوا ّل عن عالل َه لیح ُّب نال لم نقسط َ
ین» «و هر ااه دو اروه
ت ِفيء ِّللی م ِر الل ِه ف ِِن ف
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
از منمناان باا هم به نزای و جنی پردازند ،آنها را آشاااتی دهید و اار یکی از آن دو بر دیهری تجاوز ند ،با
اروه متجاوز پیکار نید تا به فرمان خدا بازاردد و هر ااه بازاشات (و زمینه الل فراهم شد) ،در میان آن
دو به ندالت ااالل برقرار ساااازید و ندالت پیشاااه نید ه خداوند ندالت پیشاااهان را دوسااات می دارد »
(حجرار.)9/
حضااارر نلی در نااماها باه ماالک اشاااتر ،در رابطه با انعقاد معاهدار ااالل و رنایت ندالت در
للنامه با دشمن میفرمایند:
َ ن َ َ ن َ َ ن َ َ َ َ ن َ َ ل ِّ َ ل ن َ َ ن َ ن َ ن َ ل ن َ ع َ ل ن َ ن َ َ ن َ َ َ ن َ ع َ َ ن َ َ َ
« و ِّلن نقدر بینک وبین ندو نقدة ،و لبسته ِمنک ِذمً ،فحط نهد ِبالوف ِاء ،وار ی ِذمتک ِباالَمان ًِ،
َ َ ُّ َ
َ ن َن َن َ َ ل ع ل َ َ َ ن َ ن َ َ ع ل َن َ ن َ
ََ
َ
َ
الله ش ا ني ٌء عالنا ل ش اد َنل نی ِه ناج ِت َماناَ ،م َع تف ُّر ِق
ا
ئ
ا
ر
ف
َواجعل نفس اک جنً دون ما نطیت ،ف ِِنه لی ِمن ِ ِ ِ
ن َ ن َ َ َ ُّ
نَ َ نل ل َ َ ن َ َ َ َ ن ل ن ل َ َ َنَ ل ن ل َ
ون نال لم نسلم َ
ن ن َن
ین لماَ
ود .وقد ل ِزم ذ ِلک المش ِر ون ِفیما بینهم د
ِِ ِ
هوا ِئ ِهم وتشت ِت َآرا ِئ ِهمِ ،من تع ِظ ِیم الوف ِاء ِبالعه ِ
َ ل
َ ََ
َ ع َ َ ل
ََن َ ل
نَ ن َ َ َن ع
ناساات نو َبلوا ِم نن َن َو ِاق ِب الغد ِر؛ فال تغ ِد َرن ِب ِذ عم ِتکَ ،وال ت ِخ َیساا عن ِب َع نه ِد َ َ ،وال تخ ِتل عن َند عو َ  ،ف ِِن له ال َی نجت ِرئ
ََ
ل َ َ
ن
َ َ َن َ
ع َ ٌ َ ٌّ َ َ ن َ َ َ ل َ
الله َن نهد له َو ِذ عمت له نمنا فضا لاه َب نی َن ال ِع َب ِاد ِب َر نح َم ِت ِهَ ،و َح ِریما َی نساک لنون ِّللی
الله ِّلال ج ِاهل شا ِقي .وقد جعل
نلی ِ
َ ل َ َ
ن ََ
ََ ن ن ل
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َم َن َع ِت ِهَ ،و َی نست ِفیضون ِّللی ِج َو ِار ِه ،فال ِّل ندغال َوال لمدال َسً َوال ِخد َای ِف ِیهَ .وال ت نع ِقد َنقدا ت َج ِّو لز ِف ِیه ال ِعلل».
و اار با دشامن نقد و پیمان بستی ،به آن وفادار با و با رنایت امانت به تعهدار خویش پایبند با  ،و با
تمام قوا در انجام آن وشاااا با  ،چه هیچ یک از واجبار الهی نیسااات ه مردم با همه اختالی نظرهایی
ه دارند،بر آن اتفاق نظر داشااته باشااند،مانند وفای به نهد ،و مشاار ان نیز در بین خودشااان ،جدای از
مسالمین آن را محترم شمردهاند ،زیرا نواقب پیمانشکنی را دیده بودند .پ به تعهد خویش خیانت نکن،
و از خیاانات ردن به دشااامن برحذر با  ،چه آنکه بر خدا اساااتاخی نکند جز نادان بدبخت و خداوند با
رحمات خویش ،نهااد و پیماانش را محیط امن و حریم آساااایش بناادااان قرار داده،تااا در حماایاات او پناااه
ایرند ،بنابراین فساد ،تدلی و نیرنی محکوم است (نامه .)13
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 -6-4-2ندالت در شهادر
یکی دیهر از اقساااام ندالت در قرآن ریم ،رنایت ندالت هنهام شاااهادر و اواهی دادن اسااات .به طور
میال در سوره طالق به شهادر دو مرد نادل بعد از تمام شدن نده زن اشاره دارد و میفرماید:
َ َ َ َ ن َ َ َ َ ل ع َ َ ن ل ل ع َ ن ل َ ن َ ل ل ع َ ن ل َ َ ن ل َ َ ن َ ن ِّ ل ن َ َ ل ع َ َ َ
وی و ش ا ِهدوا ذوي ند ٍل منکم و ِقیموا الش اهادة
وی و ف ِارقوهن ِبمعر ٍ
« ف ِِذا بلغن جلهن فأم ِس اکوهن بمعر ٍ
َ َ َ ل ن ل ِ ع َ َ نن
ع َ لن ل َل
َ َ َ ع ع َ َ ن َ ع ل َ َن
ونظ ِب ِه من ان ین ِمن ِبالل ِه والیو ِم اآل ِنخ ِر ومن یت ِق الله یجعل له مخرجا » « و چون نده آنها
ِلل ِه ذ ِلکم ی
سرآمد ،آنها را بهطرز شایسته ای نهه دارید یا بهطرز شایسته ای از آنان جدا شوید و دو مرد نادل از خودتان
را اواه ایرید و شااهادر را برای خدا برپا دارید این چیزی اساات ه منمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز
تقوای الهی پیشه ند ،خداوند راه نجاتی برای او فراهم می ند» (طالق.)2/
داده میشوند و هر
حضااارر نلی  در نهجالبالغه ،به رنایت ندالت در اواهی تأ ید دارد و در حکمت  212حضااارر در
ن
َ َ َ َ
ار ناسا ِتظ َهارا
بیان فلساافه احکام الهی ،به فلساافه شااهادر و اواهی اشاااره دارد و میفرمایند« :و الشاهاد ِ
ََ نل َ َ َ
ار» «و اواهی دادن را برای به دست آوردن حقوق انکار شده قرار داده است» (نامه .)212
نلی المجاحد ِ
 -1-4-2ندالت در معامالر اقتصادی
رنایت ندالت  ،در معامالر اقتصادی یکی از جمله مواردی است ه مورد تأ ید آیار قرآن قرار دارد.
َ ل ن ن َ َ ن َ ن
« َو نوفوا الک نیل َو ال ِم َیزان ِبال ِق نس ِط » « و حق پیمانه و وزن را به ندالت ادا نید» (انعام.)112/
حضااارر نلی در دوران حکومات خود همواره نادالات را اجرا می ردند .در خطبه  11نهجالبالغه به
یکی از مواردی ه حضرر ندالت را اجرا نمودند ،اشاره شده است:
َ
ن
ع َ
َ
ل
نل
ن
ل
ِّ
َ
« وقال فیما رده نلی المساالمین من قطائع نیمان َو الل ِه ل نو َو َجدته قد ت لز ِّوج ِب ِه الن َساا لاء َو لم ِل ِب ِه ِاإل َم لاء
َ َ َ ن نل َن
َ َ ن
ن ن
َ ل َ ع
ل َر َد ندت له ف ِِن ِفي ال َعد ِل َس َعً َو َم نن راق َنل نی ِه ال َعدل فال َج نو لر َنل نی ِه ر َیق»
درباره زمین هایی ه نیمان به اقطای دیهران در آورده و آن حضاارر نلیه السااالم زمین های مذ ور را به
مساالمانان براردانیده بود فرمودند :به خدا قساام ،اار آن مال را چنین می یافتم ه به تحقیق با آن ،زنانی
باه نقاد زنااشاااویی در آماده و نیزانی با آن خریداری شاااده بودند ،باز هم هر آینه آن را به مسااالمانان بر
میاردانیدم ،پ به راساتی در ندل و داداری وسعت و اشایش است و هیچ چیز آن را از میان نمی برد و
(یاا آن فرماانروا) اه اجرای ندالت ،او را در تنهنا قرار دهد و نتواند از این راه به تدبیر امور بپردازد
آن
چاره جویی از راه جور و ظلم برای او تنی تر و دشوارتر خواهد بود (خطبه .)11
حضاارر امیر ،ندالت را ،یکی از پایههای ایمان برمیشاامرد و ندالت را به چهار شااعبه تقساایم می ند:
َ ن ن
ن نل
َ َ
َ ن ن َ َ
نَ
ن ن
َ َ ل
« َوال َعدل ِم نن َها َنلی نر َب ِع شاا َع ٍبَ :نلی غا ِئ ِر الف نه ِمَ ،وغ نو ِر ال ِعل ِمَ ،و لز نه َر ِة ال لحک ِمَ ،و َر َساااخ ِه ال ِحل ِم ،ف َم نن ف ِه َم
َنل َم َغ نو َر نالع نلم؛ َو َم نن َنل َم َغ نو َر نالع نلم َ ا َد َر َن نن َش َرائع نال لح نکم؛ َو َم نن َح لل َم َل نم لی َف ِّر ن فی َ نمره َو َنا َ فی ع
ا
الن
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َح ِمیدا» « ،ندالت ،چهار شاعبه دارد :فهم دقیق ،نلم و دانش نمیق ،قضااور احیل و روشان و حلم و
بردباری راسا  .ساای ه درسات بیندیشااد به انماق دانش آااهی پیدا می ند و ساای ه به نمق نلم و
ه حلم و بردباری پیشه ند ارفتار تفریط و
دانش برساد از سارچشامه احکام ،سایراب می اردد و آن
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در قرآن ریم و نهجالبالغه به ندالت فرهنهی توجه ویژهای شاااده اسااات .به اونهای ه با بررسااای آیار
قرآن و ساااخنااان حضااارر نلی میتوان دریااافات ،یکی از مهمترین ابعاااد مهم ناادالات« ،ناادالاات
فرهنهی» اسااات .زیرا این لبعد با حوزه هنر ،معرفت و دانش سااارو ار دارد و به جهت محوریت نقالنیت بر
سایر حوزهها اشرای دارد.
 -1-3-2توحید ،اسا ندالت
اسااسی ندالت فرهنهی «توحید» است.
طبق آیار قرآن و ساخنان حضارر نلی پایه و درون مایهی
ِ
اار بپاذیریم اه فرهنی از چهار الیً باور ،ارز  ،رفتار و نماد تشاااکیل شاااده اسااات ،در میان الیههای
فرهنی« ،باور» نقش اساااساای و محوری را در فرهنی به نهده دارد؛ زیرا باور اساات ه بر سااایر الیههای
فرهنی تأثیراذار اسات؛ هر چند به ورر محدود نیز از آنها تأثیر میپذیرد .از این رو توحید ه بیشتر در
سااااحات جهاانبینی و بااور قرار میایرد ،باه ننوان یاک مقولاه و ا ااالی فرهنای و به دنبال آن ندالت
فرهنهی ،در قرآن ریم و نهجالبالغه ظهور و بروز تام دارد.
َ َ َ ن ل َ ن َ ن َ ل ن َ َ َ
الت عتبعن
در آیه  11سااوره شااوری به این مسااأله اشاااره نموده اساات «:ف ِل ِذلک فادی و اساات ِقم ما ِمر
ر و َ لِ
ل َ َ
َ
ل ل َ َ
َن َ
ل
ل ن
ل
ل
نه َ
واء له نم َو قال َآم ننات ِبماا ن َزل اللا له ِم نن ِ تااب َو ِم نرر ِم ننا ِدل َب نی َنک لم اللا له َر ُّبناا َو َر ُّبک نم لناا ننماالنا َو لک نم
َ ن
َن ل لن ل َ
ل
الح عجً َب نی َننا َو َب نی َنک لم الل له َی نج َم لع َب نی َننا َو ِّلل نی ِه ال َم ِصاا لیر » (شااوری .)11،پیامبر ا رم در این آیه،
نمالکم
راامن بیان ایمان خود به قرآن ریم ،انالم می ند ه خداوند به او دسااتور داده ه میان مردم به ندالت
رفتاار ناد .از اینرو از دیاداااه قرآن ریم ،فرهنای حاا م بر مردم دارای شااااخرهایی اسااات ه ابعاد
اوناااون فرهنای را نشااااناه رفته اسااات ه یکی از این شااااخرهای ابعادی ،ندالت فرهنهی اسااات
(احمدزاده.)62 :1391،
َ
َ
َ
َ
ن
َ
َ
ن
ل
َ
َ
َ
ل
ل
َ
حضااارر نلی در بااب توحیاد میفرماایاد « :الت نو ِحید التت َوه َمه َو ال َعدل ال تت ِه َمه» (حکمت.)630
حضرر ،واحد دانستن خدا را معادل توهم نکردن او دانسته است.
 -2-3-2ندالت ورزی خداوند
مطابق آیار الهی و سااخنان حضاارر نلی ندالت در افعال خداوند ،در سااه اسااتره مهم «تکوین»،
«تشریع»« ،جزا و پادا » ظهور می ند.
 -1-2-3-2ندالت تکوینی
خداوند متعال از جهت این ه فیاض نلیاالطالق بوده و فعالیتش تام اساات ،هر شاایئعی از ممکنار را به
اناادازهی اساااتعااداد ذاتی و حاادود ماااهویا از فیا وجود بهرهمنااد نموده اسااات .پ ناادل تکوینی
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نبارتسااات از فیا نام و بخشاااش اساااتردهی حق تعالی در مورد همهی موجوداتی ه امکان هساااتی
داشتهاند ،بدون هیچاونه امسا ی (ا فهانی122/1 :1336،؛ مطهری.)86 ،
در این شااااخه از ندل الهی ،اختیار انساااان نقشااای ندارد و دساااتاورد آن ،بروز ویژای «تعادل نمومی» در
جهان میباشاد .چنین تعادلی در نظام رفتاری انساان نیز ه ننصری از هستی میباشد ،قابل طرا است.
ع
این برداشات در واقع به جنبه تکوینی و طبیعی نظام میپردازد ه جبری و خارج از اختیار بشر است« .قدر
ما خلق فأحکم تقدیره» (خطبه.)91
این جمله امام ،به این نکته اشاره دارد ه در وجود هر مخلوقی ،برابر حکمت الهی اندازهایری دقیق شده
اساات؛ به اونهای ه اار از مقدار معینی فزونی ایرد یا نقصااان پذیرد در مصاالحت آن خلل پدید میآید و
منفعت مقرر بر آن داراون میشود « َو دبر فأطلج تدبیره» (خطبه .)91
حضارر نلی اساا هساتی را نادالنه میدانست ه خداوند آن را بر پایه حق آفریده است و حق در
تفکر حضارر نلی ،مظهر مفاهیم راساتی ،پایداری و ندالت اسات .حضرر نلی ،جهان هستی
را جهانی نادالنه تصااور می ند ه در آن حق از میان رفتنی نیساات و این ندالت در هسااتی و خلقت ،باید
در رفتار انساااانها هم نمود داشاااته باشاااد .حضااارر در اینباره میفرماید « :خداوندی ه به حق ونده
میدهد ،اادق اسات و فراتر از آن است ه بر بنداان خود ستم روا دارد .با آفریداان خود به ندالت رفتار
می ند و هر حکم ه میدهد از روی ندالت است (خطبه.)223
َ َ ل ََ ل َ َ َ َ ل َ َ ن َ َ
الئ َک لً َو ل نو لل نوا نالع نلم َقِئماَ
ِ ِ ِ
قرآن ریم در رابطه با ندالت خداوند میفرماید « :ش ِهد الله نه ال ِّللااااه ِّلال هو والم ِ
ن
َ َ َ َ ن
ن
اااه ِّلال له َو ال َع ِز لیز ال َح ِک لیم » (آلنمران .)18 /خدا در حالی ه قائم به ندالت اساات اواهی
ِبال ِق نساا ِط ال ِّللاا
میدهد ه معبودی جز او نیست و فرشتهان و دانشوران لنیز اواهی میدهندُ ،معبودی جز او نیست ه
فرا دست و فرزانه است.
َ
َ
َ ٌ ََن ن
َ
َ
ن
َ
َ
ل
َ
َ
ن
ل
َ
َ
واحدة لمل ِبالبصا ِر»( .قمر .)69-10/ما
در آیه دیهر میفرمایدِّ « :لنا ل شا نیء خلقناه ِبقدر و ما م لرنا ِّلال ِ
همه چیز را با اندازه و قدر مشخصی آفریدهایم و ار ما جز یکی نیست همچون چشم برهم زدن.
 -2-2-3-2ندالت تشریعی
َ ل َ ل َ ل َن
خداوند هر یک از انسانها را به اندازهی قدرر و استعداد مورد تکلیج قرار میدهد «ال یک ِلج الله نفسا
َ
ِّلال لو نس َع َها » (بقره.)284 /
خداوند در نظام تشریع قوانین ،همواره ندل را رنایت نموده است (مطهری.)31 ،
خداوند در وراع تکالیج و قوانین ه ساعادر انساان در ارو آن اسات ،فرواذاری نکرده است و در اینباره
فرساتاداانی دارد« :خداوند سبحان هراز خلق خود را خالی و محروم از پیامبران و تاب و حجت و برهان
الزم و رسااننده به مقصاود رها نسااخته اسات .این پیامبران خود ساخته پیروزمندانی بودند ه نه م بودن
نددشاااان اخاللی به انجام مأموریتشاااان وارد رد و نه فراوانی تکذیب ننداان تبهکار از اجرای تصااامیم
الهیشاااان بازداشااات .سااانت الهی برآن بود ه نام پیامبران آینده را به اذشاااتهان ابراز ند و نام انبیای
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اذشته را به آینده معرفی نماید (خطبه )1
خداوند ساابحان هیچ انسااانی را به اری پیش از اسااتطانت او ،مکلج نمیسااازد ،به همین خاطر قوانین
اسااالم آسااان اساات .امیرالمنمنان میفرماید« :شااکر خدای را ه حقایق اسااالم را آشااکار رد و راههایی
ورود به سر چشمه آن را آسان نمود و پایههای آن را در برابر ستیزه جویان محکم رد (خطبه .)101
ل ن
ل
قرآن ریم در این رابطاه میفرماایادَ « :و ال لن َکل لج َن نفساااا ّل َال لو نسااا َعهاا َو َلا َد نینا ٌ
ن
تاب َی نن ِطق ِبال َح ِق َو هم ال
ِ
ِ
ِ
نَ َ
را جز به اندازه تواناییش تکلیج نمی نیم و نزد ما تابی اسااات
لیظل لمون » (منمنون )42 /و ماا هیچ
ه به حق سخن میاوید و به آنان هیچ ستمی نمیشود.
تکلیجها و دساااتورهای خدا به مردم ،بر اساااا ندل اسااات حضااارر نلی  میفرماید( :به تحقیق
خدای سبحان ،بنداانش را به آنچه امر فرمود ،لمخیر ساخت و از این ه بترسند نهی رد و هر چه تکلیج
رد ،آسان است و به ار سخت و تکلیج امر رد( ).سید رری ،همان.)341 ،
 -3-2-3-2ندالت جزایی
حق تعالی در روز جزا به مال توانایی و تال اختیاری هر انسااانی درباره او قضاااور می ند و هر یک را
به پادا یا یفری مناسب با افعالش خواهد رساند (مصباا.)196 :1336،
ن
َ
َ
َ
ع
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ل
َ
ع
حضااارر امیر میفرمایدَ « :ب َعث لر لسااال له ِب َما خ عصااا له نم ِب ِه ِم نن َو نح ِی ِه َو َج َعل له نم لحجً له نلی خل ِق ِه ِلئال ت ِج َب
ن ِّ َ َ ع ع َ ن َ َ َ ن َ ن َ َ ن َ
الص ندق ّل َلی َ
نال لح عج لً َل له نم ب َت نرك ناإل نن َذار ّل َل نیه نم َف َد َن لاه نم بل َسان ِّ
یل ال َحق ال ِّلن الل َه قد شج الخلق شفً
ب
س
ِ
ِ
ِ
َ ِ َ نِ َ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
َ ن َ ن َ َ ن ل َ َ ن ِ َ َ ن َ ن ل َ ل ن َ ُّ ل ن َ ن َ ل َ َ َ َ ل ل
َال َ عن له َجهل َما خف نو له م نن َم ل
ون راما ِئ ِر ِهم و ل ِکن ِلیبلوهم یهم حس ان نمال فیکون
ن
ک
م
و
م
ه
ار
ر
ا
س
ون
ا
ص
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع
اب َج َزاء َو نالع َق ل
الی َو ل
اب َب َواء» پرورداار ،پیامبرانش را فرستاد و وحی خویش را به آنها اختصاص داد و ایشان
ِ
را حجت خود بر مخلوقاتش رد تا جای نذر و بهانهای نماند و انبیا مردم را با زبانی اااادق به راه پرورداار
دنور ردناد .بادانید ه خدای تعالی حاالر درونی بنداان خویش را آشاااکار رد تا امتحانشاااان ند ه
دامیک بهترین نمل را به جا میآورد ،ثواب را به پادا نمل نذاب را یفر ارهای خالفشان قرار دهد
(خطبه )166
به نظر میرساااد مفهوم این ندالت جزایی با فرهنی جامعه در ارتبا اسااات زیرا وقتی سااای در جامعه،
جرمی مرتکب میشاااود باید اطالنار و شاااناختهای الزم را دریابد و به قول معروی توجیه اردد ه چرا
مجازار میشاود .و اار شاناختها و معرفتهای الزم را داشاته باشاد مرتکب خطا و اشااتباه نمیشود ه
بعدا مورد یفر قرار ایرد.
در جای دیهر میفرماید« :هراز خداوند انساااانی را به بهشااات نمیبرد ه مرتکب نملی شاااده باشاااد ه
فرشتهای را به سبب آن از بهشت رانده است» (سید رری.)143 ،
خداوند متعال در رابطه با ندالت خود میفرمایدَ « :و َن َضااا لع نال َم َواز َین نالق نسااا َط ل َی نوم نالق َی َامً َف َال لت نظ َل لم َن نف ٌ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َ
مترین ساااتمی
شااا نیئا » (انبیاء« )63 /ما ترازوهای ندل را در روز قیامت برپا می نیم پ به هیچ
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نشود».
 -3-3-2تقابل هوای نف و ندالت
حضاارر نلی در خطبه  83نهجالبالغه در تو اایج بهترین و محبوبترین بنداان خدا میفرماید« :
َ
َ َ
َ َ َ َ َن
َ َ
ِن َب َاد الل ِه ِّلن ِم نن َح ِب ِن َب ِاد الل ِه ِّلل نی ِه َن نبدا َنان له الل له َنلی نف ِس ا ِه » و در ادامه بعد از شاامردن ویژایهای این
ن ن َ َ َ َ َ َ ن َن ن
َن
َ ن َن َ ن
محبوبترینها میفرمایند « قد ل َز َم نف َسا له ال َعدل فکان عول َند ِل ِه نف لي ال َه َوی َن نن نف ِس ِه » ریشه ،مقدمه و
اولین اام در راه ندالت ،مبارزه و مجاهدر با هوای نف و زیادهخواهی اوست.
در قرآن ریم نیز در رابطاه باا تقاابال هوای نف باا ندالت میفرماید« :ای منمنان ،همواره برای ندالت
ایساااتاده باشاااید و برای خدا اواهی دهید ،هر چند ه به زیان خودتان یا پدر و مادر نزدیکان باشاااد؛ خواه
بینیاز باشااد یا نیازمند ،لدر هر حالُ خدا نساابت به لرنایت حالُ فقیر و غنی ساازاوارتر اساات؛ پ پیرو
هوای نف مباشید ه از ندالت باز میمانید( »....نساء.)131 /
 -6-3-2تقابل ندالت و احسان
با مطالعه آیار قرآن و نهج البالغه این سااوال مطرا میشااود ه ندل و بخشااش دامیک برتر اساات؟ با
توجه به آیار قرآن ،ممکن اساات جود و احسااان در موارد خاص از ندالت برتر باشااد همان اونه ه قرآن
َ َ
درمورد قصااااص میفرماایادَ « :ف َم نن لنف َی َلا له م نن َ خ َ ٌ َ ِّ َ ٌ ن َ ن
وی َو َد ٌاء ِّلل نی ِه ِب ِِ نح َساااان»
ِ ِ ِ
یاه شااا نیء فااتباای ِباالمع لر ِ
ِ
(بقره .)138/در این آیه به روشانی ،نفو و احساان ،برتر از اجرای ندالت به وساایله قصاااص شاامرده شده
َ ن َ ل َن
عن
است و درمورد بعضی از اختالفار خانوادای و مهریه می فرمایدَ « :و ن ت نعفوا ق َر لب ِللتق َوی» (بقره.)233/
ٌ نل َ
َ
در ساوره شاوری در رابطه با بخشاش از بدیهای دیهران میفرمایدَ « :و َج َز لاء َسا ِی َئ ًٍ َس ِی َئً ِمیل َها ف َم نن َنفا
َ َ ََ
َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ ل ن َل َ َ
َ
ین َول َم ِن انت َص َر َب نعد ظل ِم ِه فأ نول ِئ َما َنل نی ِهم ِمن َس ِبی ٍل» «جزای
َو ن ال َل فأ نج لر له َنلی الل ِه ِّلن له ال لی ِح لب الظ ِال ِم
هر بدی مقابله به میل اسات؛ و هر ه اذشات ند و به شاایستهی رفتار ند ،پاداشش با خداست ،براستی
او ساااتمهران را دوسااات ندارد .البته آنان ه پ از ساااتمی ه دیدهاند انتقام ایرند ،هیچ راه لمالمتُی
برآنان نیست» (شوری.)61-60/
در تمام این آیار نفو و احساان ،برتر از ندالت شامرده شاده ولی این ها در محدوده های خا اای ورر
میایرد در حاالی اه نادالات محادوده ای نادارد و تماام امور فردی و اجتماانی جامعه انساااانی را در بر
میایرد.
حضرر امیر در نهجالبالغه از خداوند سبحان درخواست بخشش می ند و از خداوند میخواهد ه با ندل
َ ن َ َ َ ن
ن
ع
َ ن َ
خود رفتاار ناد« .الل له عم ناح ِمل ِني َنلی َنف ِوك َو ال ت نح ِمل ِني َنلی َند ِل » «خداوندا با نفو و بخشاااش خود با
من رفتار ن و با ندل و داداریت رفتار مکن» (خطبه .)223
حضارر در جای دیهری ،در پاسا به سوال ا حاب خود ندالت را بر بخشش رجحان دادند .ا حاب از
حضارر پرسیدند  :ندل یا بخشش دام یک برتر است .حضرر در پاس ابتدا ندالت و بخشش را تعریج
ردناد و فرمودناد« :نادالات ،هرچیزی را در جاای خود مینهد ،درحالی ه بخشاااش آن را از جای خود
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 -8-2توضیحات
با توجه به مطالب بیان شااده ،در این مقاله پیرامون معانی لغوی و ا ااطالحی ندل و ندالت فرهنهی ،به
نظر میرساااد در جامعهی اساااالمی و به خصاااوص مسااائولین آنها و با توجه به نام و نشاااان و سااایمای
حکومت ،چنانچه ساای بخواهد نلیوار زندای ند ،با تأساای به قرآن و ساایرهی نملی و لمار اهربار
امیرالمومنین  پیرامون ندالت و بهخصاااوص ندالت فرهنهی ،باید نقش بهسااازایی در اجرای قوانین
الهی و دساتورار معصاومین ایفا نماید و برخط مساتقیم حر ت را بنا نهاده و در تبیین ندالت وشا
بااشاااد و مهمتر از هماه ،الهوهاای رفتااری خوبی در ابعااد مختلج جاامعاه از قبیال ،فرهنی ،آموز و
پرور  ،دانشاهاه و دیهر مرا ز آموزشی و تربیتی ایجاد رده تا حقوق اقشار مختلج جامعه ،مرانار اردد
و از انحرافاتی ه بانث خروج از را مستقیم میاردد ،پرهیز شود.
تخلق باه اخالق الهی و ساااب فضاااایال و مااالر انساااانی و فرهنهی آناوناه اه زیبنده بزراان دین
اسااات ،باید پرداخته شاااود و از رذایل اخالقی ه بانث انحطا جامعهی فرهنهی می اردد ،پرهیز شاااود.
بااشاااد اه در روحیاهی فرزنادان جامعه تأثیراذار باشاااد و از تمساااک به قرآن و اهل بیت  به ویژه
َ
ن ل ع ع
امیرالمومنین نلی ، بهره برده و این فقط در شااعار نباشااد ه افته شااود « ال َح نمد ِلل ِه ال ِذی َج َعل َنا ِم َن
َ ََ َ ن ل ن َ ن َ
ََن ل ع َ
ن َ
السااال لم » بلکه نالوه بر قول و افتار ،در
ین َو ام ِئ عم ًِ المعصااومین نلی ِهم
ال لمت َم ِّساا ِکین ِب ِوالی ًِ ِم ِیر المن ِم ِن
راستای رفتار و نمل به اطانت آن بزراواران ،تال نمود.
 در واقع اساتواری نشانههای ندالت ،در فرهنی جامعه تأثیراذار است .بلکه باید از افرا و تفریط ،پرهیزنموده و انتدال و میانهروی در جامعه را متضمن سالمت و آرامش جامعه دانست.
 باید از تجربیار تل جوامع و اقوام اذشااته ه ظلم را پیشااه نمودند و ساارنوشاات فال تباری پیدا ردند،نبرر ارفته شاااود و قرآن و نهجالبالغه را سااارلوحهی زندای خود قرار داده و آنچه را ه در افتار ،رفتار،
حکم و د اوری ،مصالحه و شهادر الزم میآید ،مطرا اردد.
 -برای رنایت ندالت ،باید به ایجاد ااالل و آشاااتی و رنایت حق و حقوق دیهران پرداخت و باید دانساااته
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َ َ ن ن ن ن
خارج میساااازد» (حکمت  .)633همچنین حضااارر در تفسااایر آیه « ِّلن الل َه َیأ لم لر ِبال َعد ِل َو ِاإل نح َسااا ِان»
ل
ل ع َ ُّ
ل
(نحلَ « )90/العدل :االنصااای ،و اإلحسااان التفض ال» «ندل همان انصااای و احسااان ،همان بخشااش
اسااات» (حکمات  )231و آنهااه در حکمات  ،633دلیل خود را برای برتر دانساااتن ندالت بیان ردند و
فرمودند«:ندالت تدبیر نمومی مردم اساات ،درحالی ه بخشااش اروه خا اای را شااامل میشااود ،پ
ندالت شریجتر و برتر است» (حکمت .)633
ل
حضاارر امیر در حکمت  33به انتدال و میانهروی در بخشااش ساافار نموده اساات و میفرماید « :ن
ِّ
َ ل
َس َمحا و التکن لم َبذرا» «بخشنده با اما زیاده روی نکن» (حکمت.)33
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شود ه ا ل و اسا ندالت در جامعه ،به توحید است و در تکوین ،تشریع ،حقوق و جزا و پادا  ،تعادل
نمومی بروز اردد و آناونه ه حضرر نلی مظهر مفاهیم راستین و پایداری و ندالت در جامعه بوده
به ایشااان ،تأساای شااود و ندل و احسااان را س ارلوحه زندای خود قرار داده و در راه حق بانث ررااایت حق
تعالی اردد ه «رروان الله ا بر».
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 -3نتایج مقاله
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از دیاداااه حضااارر نلی نادل و نادالت دارای مفاهیمی همچون اساااتقامت ،انتدال و میانهروی،
انصاااای و میزان میباشاااد .از مهمترین معانی ندل در نهجالبالغه نبارتسااات از :رنایت حقوق دیهران،
نهادن هر چیز در جایهاه خود و توازن تناسب بین برخی اشیاء.
بر اساااا آیاار قرآن و نهجالبالغاه ،منظور از نادل بودن خداوند این اسااات ه از ساااخن افتن درباره
خداوند باید پرهیز نمود مهر بر آنچه خود  ،خود را و ج می ند و باید هر اونه ظلم و ستمی از ساحت
خداوند نفی اردد.
طبق آیار قرآن و ساخنان حضارر نلی پایه و درون مایهی اسااسای ندالت فرهنهی «توحید» است
همچنین ندالت در افعال خداوند ،در سه استره مهم «تکوین» «تشریع» «جزا و پادا » ظهور می ند.
قرآن ریم ،منمنان را به رنایت ندالت امر فرموده اساات و آنان را از پیروی هوای نف بازداشااته اساات و
پیروی از هوای نف را خروج از ندالت میشامارد .حضارر نلی نیز ریشه ،مقدمه و اولین اام در راه
ندالت ،را مبارزه با هوای نف و زیادهخواهی میداند.
با توجه به آیار قرآن و سااخنان حضاارر امیر ،ندالت و احسااان در تقابل با یکدیهر قرار دارند و در مواردی
ندالت بر احسان رجحان دارد و در برخی موارد همچون قصاص ،احسان بر ندالت برتری دارد.
ندالت فرهنهی از نظر مولی امیرالمومنین نلی این اسااات ه در تمامی ابعاد زندای ،این ندالت بروز
و ظهور پیدا ند و تأثیر آن در تمامی ابعاد جامعه از منظرهای مختلج انتقادی ،اخالقی ،احکام قضااایی،
مسایل اجتمانی ،احکام اقتصادی ،اخالقیار ،سیاست و  ...تأثیراذار باشد.
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