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ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﻋﺪل
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻋﺪل در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی و اﻧﺼﺎف در داوری آﻣﺪه اﺳﺖ[١] .راﻏﺐ ﻋﺪل را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺎوی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[٢] .و اﺑﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺪل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ذھ ﻦ ﻣﺮ دم درﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮر ﻗﺮار دار د[٣] .
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ در ﮐﻼم اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
در رواﯾﺘﯽ از اﻣﯿﺮ اﻟ ﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺿﻊ و ﻗﺮار دادن ھﺮ ﺷﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ آن[۴] .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ و
در ﺗ ﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺪل اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺪل در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،در ﻣﻮرد ﮐﺎرھﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌ ﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از دو ﺟﮫﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﻋﺪل ﻣﯽﺷﻮد .١ :از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪل آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴ ﻤﻮات و اﻻرض)[۵] .ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪل
آﺳ ﻤﺎﻧﮫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ( .٢ .از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات ﻋﺎدﻻﻧﻪ را وﺿﻊ ﻧ ﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﻔﮫﻮم
ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ در ھﺮ دو ﺣﻮزه دو ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد:
 .١ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .٢ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﯾﮏ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟
← ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻮزه آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﻧ ﻤﺎﯾﯿﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻘﺎش ﭼﯿﺮه دﺳﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﺪد اﺳﺖ اﺛﺮ ھﻨﺮی ﺑﺪﯾﻌﯽ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،در ﺻﻮرت
ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ،ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗ ﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﮫﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺛﺮ ھﻨﺮی زﯾﺒﺎ و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،اﺛﺮ ھﻨﺮی ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪای
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .ﺷ ﻤﺎ در ﭼﻪ ﺻﻮرت اﯾﻦ اﺛﺮ را ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ دﻗﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﮫﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺟﮫﺎن اﺛﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ و ذات ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ از ﻋﻠﻢ ﻻزم و
ﻓﺮاوان ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد اﺛﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺮ اﯾﺠﺎد آن را دارد و از اوﺻﺎف او ﺣﮑ ﻤﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرھﺎ را در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺗﻘﺎن و ﻣﺤﮑ ﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻋﻠﯽ ھﯿﭻ ﻣﻨﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮫﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ را در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺟ ﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﺗﻘﺎن و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻓﺎﻋﻞ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺟﮫﺎن طﺒﯿﻌﺖ را ﮐﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ از ﻋﻮاﻟﻢ وﺟﻮد اﺳﺖ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﺗﻘﺎن و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،درﺧﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮه وﺟﻮدی او دارای رﯾﺸﻪھﺎی ﻋ ﻤﯿﻖ ،ﺗﻨﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﺷﺎﺧﺴﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﯿﺎن رﯾﺸﻪ ،ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮزون ﺑﻮدن ﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺮ ﻗﻮی ﭘﻨﺠﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی او ،ﻧﺤﻮة ﺗﻐﺬﯾﻪ او را ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﺗﻼش زﯾﺎد ﻻزم اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮم ﮐﻮﭼﮏ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺿﻌﻒ او ،ﺧﺎک ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎن اﺟﺰای ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮﺟﻮدات طﺒﯿﻌﯽ و ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪھﺎی
ﻋﺎﻟﻢ طﺒﯿﻌﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮازن ﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮازن و ﺗﻨﺎﺳﺐ را آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺟﮫﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮزون ﺑﻮدن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ را
ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﺧﻮب در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻘﺎش ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی طﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻋﺪل در ﺣﻮزه ﺟﮫﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻮزون ﺑﻮدن و ھ ﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن اﺟﺰا و ﻣﺆﻟﻔﻪھﺎی
ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮازن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ از دو طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .١ :از راه اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﻢ و ﻗﺎدر و ﺣﮑﯿﻢ
اﺳﺖ و ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ،ﻗﺪرت و ﺣﮑ ﻤﺖ ﺧﻮد در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم و اﺗﻘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧ ﻤﺎﯾﺪ و ھﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ از ﻓﯿﺾ او ﻧﯿﺴﺖ.
 .٢از راه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر و ﻋﺎﻟﻢ طﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﻮزون ﺑﻮدن اﺟﺰا و ﻣﺆﻟﻔﻪھﺎی ﻋﺎﻟﻢ طﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﮫﻮدی ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد
ﻧﺎ دری ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺟﻮ دات ﺑﻪ ﮐ ﻤﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮ د ﻧﺮﺳﺪ ،اﯾ ﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻋﺪل ﻧﺪار د زﯾﺮا ﺟﮫﺎن طﺒﯿﻌﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺰاﺣﻢ اﺳﺖ[۶] .
← ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﻧ ﻤﺎﯾﯿﺪ :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺪری دارای ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ،داﻧﺸ ﻤﻨﺪ و اھﻞ ﻗﻠﻢ و ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﺠﺎر اﺳﺖ
و ﺳﻮﻣﯽ ﮐﺸﺎورز اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺛﺎﻟﺜﯽ اﻣﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺒﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻗﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب ،آﻻت ﻧﺠﺎری و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﭘﺪر را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺮار داد ،ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺴ ﻤﺖ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ .ﺳﻪ ﻓﺮض در ﻣﻘﺎم ﻗﺴ ﻤﺖ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ:

 .١ھﺮ ﺷﯽء را ﺳﻪ ﻗﺴ ﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻗﻠﻢ ﺳﻪ ﻗﺴ ﻤﺖ ،ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﻗﺴ ﻤﺖ ،و ھﺮ ﻗﺴ ﻤﺖ را ﺳﮫﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻗﺮار دھﺪ.
 .٢ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ و ﻣﺰﯾﺘﯽ ھﺮ ﮐﺪام از وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺪھﺪ.
 .٣ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ھﺮ ﮐﺪام ،اﺷﯿﺎ را ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ .ﻓﯽ اﻟ ﻤﺜﻞ آﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻧﺠﺎری را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز و ﻧﺠﺎر ﻗﺮار دھﺪ و ﻗﻠﻢ و ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ و
داﻧﺸ ﻤﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮﯾﻦ راه ﻗﺴ ﻤﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧ ﻤﺎﯾﯿﻢ :ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دادن ﺣﻘﯽ ﺑﻪ ذی ﺣﻖ آن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻌﯿﺎر در اﯾﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات طﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ را ﺑﻪ ذی ﺣﻖ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗ ﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪھﺎی
وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن اﺣﺎطﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻌﺎدت و اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را وﺿﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ،ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺷﯿﺎء در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﻧﺎﺷﯽ
از ﺣﮑ ﻤﺖ اﻟﮫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ظﻠ ﻤﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ[٧] .
ﻣﻨﺸﺄ ظﻠﻢ ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ اﺳﺖ :ﯾﺎ ﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن آن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪن ظﺎﻟﻢ از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ دو اﺣﺘ ﻤﺎل در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ
اﺳﺖ؛ ﻧﻪ او ﺟﮫﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﺣﻘﻮق و ﺻﺎﺣﺒﺎن آن دارد و ﻧﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﮫﺮﺑﺎن و رﺋﻮف اﺳﺖ و ﻻزﻣﺔ رأﻓﺖ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ[٨] .
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻮزه آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﯾ ﻤﺎن دارﯾﻢ ،ﻧﻪ از آن رو ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮارد آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮫﯽ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﻢ،
ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھ ﻤﻪ ﺟﮫﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن و رﻣﺰ و راز ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﯽ را ادراک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از
آن ﺟﮫﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﺣﮑﯿﻢ و رؤوف ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ از آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺳﺮ ﺣﮑ ﻤﺖ و رأﻓﺖ
اﺳﺖ.
← ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻮزه ﺟﺰا
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و آن ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺰا اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :اﮔﺮ ﻧﮫﺎدی و ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ اﻋﻼم ﻧ ﻤﺎﯾﺪ:
ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺷﻌﺮ و داﺳﺘﺎن ﺣﺎﯾﺰ رﺗﺒﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ او ﭘﺎداش داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﺷﻮد و ﻣﻘﺎم و ﯾﺎ ﻧﮫﺎد ﻣﺴﺌﻮل ،ﭘﺎداش را ﻧﭙﺮدازد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻋ ﻤﻞ را
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧ ﻤﯽﻧ ﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﺮﯾ ﻤﯽ ﺟ ﻤﻌﯽ را ﭼﻨﺪ روزی ﻣﯿﮫ ﻤﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دھﺪ و از ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
دﯾﮕﺮ آﻧﺎن را ﺑﺮﺣﺬر دارد و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪی ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮ آﻧﺎن اﺑﻼغ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را دارد و در ﺻﻮرت اﻓﺮاط ﻣﯿﮫ ﻤﺎﻧﺎن ﺣﻖ دارد
آﻧﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم و ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧ ﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻧﮑﻨﺪ از روی ﺑﺰرﮔﻮاری و ﺗﻔﻀﻞ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﯿﻔﺮ و ﺟﺮم ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم ﭘﺎداش و ﮐﯿﻔﺮ ﻋﺎدل اﺳﺖ ﻟﺬا در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋ ﻤﺎل ﻧﯿﮏ ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران آﻧﺎن را ﭘﺎداش ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖﺷﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﯿﻔﺮ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮمﺷﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻔﻮ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻋﺪل او ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﯽ اﺳﺖ[٩] .اﯾﻦ ﻗﺴﻢ از ﻋﺪاﻟﺖ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺎم
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﻧ ﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﮫﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
 .١ﻋﺪل اﻟﮫﯽ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا ،ﻗﻢ.
 .٢ﺑﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﺎر ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﮔﻔﺘﺎرھﺎی  ٣ ،٢ ،١و .۵
 .٣در ھﻮای ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺿﯿﺎء ﻣﻮﺣﺪ ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗ ﻤﺪﻧﮫﺎ ١٣٨١ ،ﺗﮫﺮان.
 .۴ﻓﺮھﻨﮓ واژهھﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺑﯿﺎت و دﯾﮕﺮان ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ ،١٣٨١ ،ﻗﻢ ،واژه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ.
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١اﻟﻤﻨﺠ ﺪ ﻓ ﯽ اﻟﻠ ﻐﺔ ،ﻣ ﺎ د ه ﻋ ﺪ ل .
 ↑ .٢راﻏﺐ اﻻﺻﻔ ﮫ ﺎﻧ ﯽ ،ﻣﻔﺮ دا ت اﻟﻘﺮآن .
 ↑ .٣اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟ ﺴ ﺎن اﻟ ﻌﺮ ب ،ج ،١١ص.۴٣٠
 ↑ .۴ﻧ ﮫﺞ اﻟﺒ ﻼﻏﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ .۴٣٧
 ↑ .۵ﺗﻔ ﺴﯿﺮ ﺻ ﺎﻓ ﯽ ،ذﯾ ﻞ آﯾﻪ  ٧ﺳﻮر ه اﻟﺮﺣﻤﻦ .
 ↑ .۶ر .ک :ﻣﻄ ﮫﺮی ،ﻣﺮﺗﻀ ﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛ ﺎر ،ﻗﻢ ،اﻧﺘ ﺸ ﺎرا ت ﺻ ﺪرا ،ﭼ ﺎ پ دوم ،١٣٧٠ ،ج ،١ص ٧٨ـ .٨۴
 ↑ .٧ر .ک :ﺳ ﻌﯿ ﺪی ﻣ ﮫﺮ ،ﷴ ،ﮐ ﻼم ا ﺳ ﻼﻣ ﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮ ﺳ ﺴﻪ ﻓﺮھﻨﮕ ﯽ طﻪ ،ﭼ ﺎ پ او ل ،١٣٧٧ ،ج ،١ص.٣٢٨
 ↑ .٨ھﻤ ﺎن ،ص.٣٢٩
 ↑ .٩ر .ک :ﺳ ﻌﯿ ﺪی ﻣ ﮫﺮ ،ﮐ ﻼم ا ﺳ ﻼﻣ ﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆ ﺳ ﺴﻪ ﻓﺮھﻨﮕ ﯽ طﻪ ،ﭼ ﺎ پ او ل ،١٣٧٧ ،ج ،١ص.٣٢٨

ﻣﻨﺒﻊ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﻢ.

ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔ ﺤﻪ  :ﮐﻼم | ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺳﯽ | ﺻﻔﺎت اﻟﮫﯽ | ﻋﺪل اﻟﮫﯽ

