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 ۱۴۰۰)، پاییز و زمستان ۱۲۴یست و هفتم، شمارۀ دوم (پیاپی های اجتماعی اسالمی، سال بپژوهش

 )۱۰۰-۷۹ترویجی ( -نوع مقاله: علمی 

 توحیدی و عدالت اجتماعی ۀجامع ۀرابط
   در کالم امام رضا

 ١زاده ه کریمرحمت اللّ   
 چکیده

. دهستی قابلیت اتصـاف بـه آن را دار  عدالت از اوصافی است که همه چیز در عالم
و همچنـین در مـورد نظـام مفهوم عدالت هـم در مـورد خـدا و افعـال او حقیقت و 
. در مورد انسان و افعال فـردی و اجتمـاعی او مطـرح اسـت، طور خاص هستی و به

از جملـه . آیـد شـمار می حقیقت و حقانیت اشـیاء و افعـال بـهعدالت معیار و میزان 
یعنـی ، اسـت» اجتمـاع و جامعـه«شـود  اموری که متصـف بـه صـفت عـدالت می

شـود و او را  عنوان یک شخص متصف به صفت عـدالت می گونه که انسان به همان
جامعه و اجتماع نیز قابلیت اتصاف بـه صـفت عـدالت را دارد و ، نامیم می، »عادل«

. کنیم گـذاری مـی نام» عدالت محور ۀاجتماع و جامع«و یا » عادالنه ۀجامع«آن را 
 ۀجامعـ ۀتحلیلـی رابطـ-تبیـین توصـیفی، ددهـ آنچه محور این نوشـته را تشـکیل می

این پژوهش این  ۀثمر . است توحیدی با عدالت اجتماعی در پرتو کالم امام رضا
حقیقـت توحیـدی  است که اساس و مبنای عدالت اجتماعی در نگاه امام رضـا

توحیدی و پیاده کـردن  ۀگیری جامع شکل، است و تنها راه برپایی عدالت اجتماعی
 .  ات الهی و پایبند بودن افراد جامعه به آن استاحکام و دستور 
 . عدالت اجتماعی؛ جامعه؛ حقیقت؛ توحید؛ امام رضا :واژگان کلیدی

                                                 
 . ۲۳/۰۳/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:  - ۲۷/۱۰/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
 ). karam276@gmail.comاستادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی (. ١
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 مقدمه 
نظـر و  ۀشمولش عمده مباحث را در حوز  ۀیکی از مباحث بنیادی و مهمی که دایر 

توان گفت کـه تمـام اشـیاء و اشـخاص در  می. عدالت است ۀلئگیرد مس عمل دربر می
از جمله اموری کـه متصـف بـه . عالم هستی قابلیت اتصاف به عدل و عدالت را دارند

عنـوان  گونـه کـه انسـان بـه یعنی همان. است» اجتماع و جامعه«شود  صفت عدالت می
جامعه و اجتماع نیز قابلیت اتصـاف بـه ، شود یک شخص متصف به صفت عدالت می

- تبیـین توصـیفی، دهـد شـکیل میآنچه اساس این پژوهش را ت. صفت عدالت را دارد
 ۀفرضی. باشد می توحیدی با عدالت اجتماعی در کالم امام رضا ۀجامع ۀتحلیلی رابط

توحیدی استوار  ۀعادالنه و عدالت اجتماعی بر جامع ۀاین پژوهش بر این است که جامع
الهی  ۀآن است که تا جامعه شکل توحیدی و صبغ است و مستفاد از کالم امام رضا

معنای  عدالت به، ا نکند و دستورات و احکام الهی در تمام زوایای جامعه پیاده نشودپید
گیر  در گرو همـه، چه فردی و چه اجتماعی، تحقق عدالت. کند واقعی تحقق پیدا نمی

بـرای روشـن . شدن اعتقاد به توحید الهی و ملتزم شدن به آن در مقام نظر و عمل است
 : ئل زیر پرداخته شودالزم است به مسا، شدن این امر

 ؛ گیری آن شکل ۀتوحیدی و نحو ۀ جامع. ۱

 ؛ عادالنه و راه استقرار عدالت در آن ۀجامع. ۲

 ؛ توحیدی و عدالت اجتماعی در سخنان امام رضا ۀارتباط جامع. ۳

 ؛ توحیدی و استقرار عدالت در کالم امام رضا ۀنقش امام در تشکیل جامع. ۴

 . در گفتار امام رضابنیان عدالت اجتماعی . ۵

 گیری آن  شکل ۀتوحیدی و نحو  ۀجامع -۱
ا هر ی  ا اجتماعی  است  حق یا فرد ذیآ  که  است  مطرح  ال سؤ  نیا، حق  ۀفلسف   در بحث

  فـرد و حـق  حق  انیم  تعارض  در صورت، خود را دارند  خاص  حق، کیدو؟ و اگر هر 
 هستند؟  مقدم  کی  کدام، اجتماع

  اصـالت  طرفـداران. جامعـه  نه، دارد  فرد حق  فقط  فرد معتقدند که  اصالت  طرفداران
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 . فرد  نه، دارد  حق  جامعه  فقط  اند که دهیعق  نیبر ا  جامعه
  کیهر   چرا که؛ جامعه  دارد و هم  فرد حق  هم  عقیده است که  نیبر ا  ید مطهریشه

  فقـط  اسـت و  یقـیامـر حق  شـان جامعـهیااز نظـر . برخوردارند  خاص  یتیاز آنها از واقع
  اتیـو ح  روح  کـه  اسـت  یقـیحق  یـک مرکـب  بلکه جامعه، ستیاز افراد ن  یا مجموعه
 . خود را دارد  خاص

اسـالم بـرای آن حـق قائـل ، اسـت  اتیـح  یو دارا  لیاصـ  یامر  از آنجا که اجتماع
، صالت داشتن جامعه و اجتماعا  نیبر هم  یو احکام اسالم  مقررات، عالوه بر آن. است

با افراد   یارتباط  چید فرد هیگو  یندارد و نم  یفرد  ۀتنها جنب  یعنی؛ است  گذاری شده   هیپا
شـمارد  یم  را الزم» کل«  اصالح، هست» جزء«  فرد که  اصالح  یبرا  بلکه؛ گر نداردید 

، یمطهـر ( اسـت  جمـع  و آن  کـل  آن  لئو مسـ  هسـت  که  هم  خاطر خودش  به  یو هر فرد
۱۳۷۲: ۲۱/۴۲۰(.   

شـریفه  ۀیـداند و بـر اسـاس آ ت و عمر مییاجتماع را دارای شخص ییعالمه طباطبا
ِخُروَن سـاَعًة َوال َیْسـَتْقِدُموَن َو ﴿

ْ
َجُلُهـْم ال َیْسـَتأ

َ
َجٌل َفِإذا جـاَء أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
، )۳۴ /اعـراف( ﴾ِلُکلِّ أ

ت یادت و شقاوت و شـرکت در مسـؤلسع، و سالمت یماریب، اجتماع دارای: گوید می
  .)۴/۹۶ :۱۳۹۰، طباطبایی( است

ای  گونـه تا اجتمـاعی اسـت و طبیعـت انسـان بـهانسان موجودی فطر ، از سوی دیگر
لـذا بـه محـیط و ، آفریده شده است کـه بـه تنهـایی نتوانـد نیازهـایش را بـرآورده سـازد

انی کـه فطرتـا اجتمـاعی انسـ ،)۷۲۶ /۱۳ :۱۳۷۳ ،مطهـری( کنـد های دیگر رجوع می انسان
محتاج بـه ، ثابت و متغیر و او برای تأمین این نوع نیازها: است دارای دو دسته نیاز است

 :۱۳۷۲، مطهـری( تواند نیازهـایش را رفـع نمایـد باشد و به تنهای نمی یاری همنوعانش می
عی گیری اجتماع و تعـامالت اجتمـا رفع این نوع نیازهای انسان مستلزم شکل ،)۳۲۶/ ۲۱

امـور مـاورای  ۀامـوری طبیعـی و احسـاس فطـری در حـوز  ۀاست و این غریزه در حوز 
ایـن  ،)۲/۴۳۶ :۱۳۷۲، طباطبـایی( سـان وجـود دارد هـا بـه نحـو یـک انسـان ۀطبیعی در هم

احساس نیاز یک امر فطری و حقیقی و واقعـی اسـت و اختصـاص بـه نیازهـای مـادی 
انسـان موجـودی اسـت کـه ، اساسـا. گیـرد مـی بلکه نیازهای معنوی را نیز دربـر، ندارد

یک فرد با دیگر افـراد  ۀاگر رابط. کند حکمت آفرینش او در بستر جامعه معنی پیدا می
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ایجاد نسل و حفظ و بقـای آن بـه لحـاظ تکـوینی معنـا پیـدا ، مورد مالحظه قرار نگیرد
اعـم ، مسائل اعتقادی و عملی ۀوجود عمد، نادیده انگاشتن جامعه و اجتماع. کند نمی

تعـامالت اخالقـی بـا . سـازد مـورد می و اخالقـی را بی ،)تکلیفـی و وضـعی( از شرعی
موضوعیت پیدا ، چه خانواده و چه جامعه، دیگران در بستر جامعه و روابط با دیگر افراد

کیـد ، از جمله نسـبت بـه حسـن اخـالق، اینکه در امور اخالقی. کند می سـفارش و تأ
اساسا در ارتباط و تعامل با دیگران و برای حفظ سالمت و ، شود فراوان بر رعایت آن می

ـ«  :فرمایـد می بـه نقـل از رسـول خـدا امام رضا. روان جامعه است ْقـَرُبُکْم ِمنِّ
َ
 یأ

ْحَسُنُکْم ُخُلقًا َو َخ یَ ْوَم اْلقِ یَ َمْجِلسًا 
َ
ْهِلهِ یْ اَمِة أ

َ
یا در سخنی دیگـر بـه نقـل از رسـول  »ُرُکْم ِأل

اِس إِ « :فرماید می، خدا ْحَسُن النَّ
َ
ْلَطُفُکـْم یأ

َ
َنـا أ

َ
ْهِلـِه َو أ

َ
ْلَطُفُهـْم ِبأ

َ
ْحَسُنُهْم ُخُلقًا َو أ

َ
َمانًا أ

ْهلِ 
َ
  .)۲/۳۸ :۱۳۷۸، هیابن بابو( » یِبأ

حسـن و قـبح و رذیلـت و ، که پای طرف مقابل در میان نباشد بدیهی است تا زمانی
ائل اخالقـی مربـوط بـه امـور زیـرا بسـیاری از مسـ. فضیلت اخالقی مطرح نخواهد شد

متصف به رذیلـت ، که این امور نفسانی ظهور و بروز پیدا نکند و تا زمانی، نفسانی است
، عنـوان مثـال بـه. بروز و ظهور آنهـا در تعامـل بـا دیگـران اسـت. شود و یا فضیلت نمی

نـه تـا  و گـر، شود کـه نسـبت بـه دیگـران ابـراز شـود زمانی متصف به قبح می» حسد«
تـوان گفـت کـه تمـام  پس می. کند اتصاف به قبح پیدا نمی، که ابراز نشده است زمانی

 . مسائل و احکام اخالقی از این قبیل هستند
امـور ( جـز مـوارد انـدک، اعـم از عبـادات و معـامالت، همچنین تکـالیف شـرعی

مسائل مربوط به معـامالت ، ویژه به. کند در نسبت با دیگران ایجاد وظیفه می ،)شخصی
احساس نیاز به غیر در زندگی اجتماعی و ، بنابراین. حاکم بر زندگی اجتماعی استکه 

 . آید شمار می یک امر ذاتی و فطری به، گیری جامعه داشتن روابط با دیگران و شکل
اقتضا دارد که بـه غنـی ، چه مادی و چه معنوی، فقر وجودی انسان، از نگاه فلسفی
ه غنی بالذات جهت رفع نیازهای اجتماعی خود از اما رجوع انسان ب، بالذات رجوع کند
باب اسـت کـه نوعان از این  مراجعه به هم. پذیرد نوعانش صورت می طریق رجوع به هم

و ، آینـد شـمار می تجلی و ظهـورات حضـرت حـق بـه، ویژه انسان دیگر موجودات و به
 . رجوع به آنها در حقیقت رجوع به حق متعالی است
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، پیـروی از حـق اسـت، توحیـدی ۀمحور تعامالت جامع: یدگو  عالمه طباطبایی می
چرا که هدف اجتماع انسانی تعاون افراد جامعه برای رسیدن به نیازهای مادی و معنـوی 

اش  اش نه فقط مانع رسیدن بـه کمـاالت حقیقـی به نحوی که رفع نیازهای مادی، است
صرفا بـا  ،کند و جامعه بلکه زمینه رسیدن به لقای الهی را فراهم می، شود محسوب نمی

، و چون فطرت عقل بر پیروی از حـق بنـا شـده؛ رسد پیروی از حق به این مقام واال می
 ،)۴/۱۰۱ :۱۳۹۰، طباطبـایی( قوانین اسالمی بر اساس مراعات جانب عقل وضع شده است

توحیدی اسـت و تـا چنـین  ۀمند بودن آفرینش انسان مستلزم تحقق جامع غایت، بنابراین
انسـان بـه ، صبغه و رنگ الهی پیدا نکنـد، شکل نگیرد و در مقام نظر و عمل ای جامعه

 . دست نخواهدیافت، آن غایت حقیقی که رسیدن به قرب الهی باشد
وظیفـه امـام معصـوم را در ُبعـد اجتمـاعی و سیاسـی احکـام  امام رضـا، رو این از
 :کند چنین تبیین می، اعم از عبادی و غیر عبادی، شرعی

و ، رسـد امام است که نماز و زکات و روزه و حّج و جهاد به کمال خود مـیتوّسط « 
و مرزهـا حفـظ و ، گـردد و حدود و احکام جـاری مـی، ابدی ء و صدقات وفور می فی

و حـدود او ، کند یو حرام خدا را حرام م، امام حالل خدا را حالل، شود حراست می
، ل قـاطعیکو و دلین ۀکمت و موعظبا ح، ن خدا دفاع نمودهید و از د ینما را جاری می

 .)۱/۲۱۸ :۱۳۷۸، ابن بابویه( »خواند مردم را به راه پروردگارش فرا می

اجتمـاعی و  ۀمربـوط بـه جنبـ، بـرد از آنهـا نـام می تمام این اموری که امام رضـا
وجـود چنـین ، اگر اجتماع از هویت برخوردار نباشـد، بنابراین. وظایف اجتماعی است

  .)همان( ز وظایف اساسی امام شمرده شودوظایفی نباید ا
، کنـد وانات مربوط مییها را با ح و انسان، دهد ها را به هم ربط می اسالم تمام انسان

و ؛ همه را با جمادات، د و پس از آنینما اهان و نباتات مّتصل مییع گیدو را به جم و هر
و سفلی را بـه ، د را به مجّردیّ مقو ، و عالم ماّده را به ملکوت، ن را با عالم باالیر یعالم ز 
، ن ربـط و ارتبـاطیـچنـان در ا. دهد و همه را به هم ربط می، و جسم را به روح، علوی

 سـتیزی نیـه چّیـقیر از وحدت حّقـه حقیآورد که گوئی غ عمل می اختالط و امتزاج به
  .)۵/۳۷۰ :۱۴۲۷، حسینی طهرانی(

 ی﴿: فرماید قرآن کریم می
َ
ِذ یُّ ا أ ـَه َن یَها الَّ ُقـوا اللَّ آَمُنوا اْصـِبُروا َو صـاِبُروا َو راِبُطـوا َو اتَّ
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ُکْم ُتْفِلُحوَن  با یتـان شـکید! در کارهایـا مان آوردهیای کسانی که ا ؛)۲۰۰ /آل عمران( ﴾َلَعلَّ
بائی اجتمـاعی داشـته یو شک، دیوند دهیگر پید  كیبائی و صبرتان را به یز شکیو ن؛ دیباش
؛ دیتان را با هم ربط دهیها و نفوس و جان، دیا به هم مرتبط ساز تان ر یها ز دلیو ن. دیباش
، دیت الهی درآئیّ د و در تقوی و مصونیوند عمومی و اجتماعی داشته باشیعنی ترابط و پی

فـالح و رسـتگاری و سـعادت و ، د! در حقیقـتید آنکه بـه فـالح و نجـات برسـیبه ام
در تـأمین و تحقـق ایـن مفـاهیم گیـرد و جامعـه  شقاوت انسان در بستر جامعه شکل می

 . نقش اساسی دارد
ْن یـرِ یُ َمـْن َجـاَءُکْم «: فرمایـد می به نقل از پیامبر گرامـی اسـالم امام رضا

َ
ُد أ

َق اْلَجَماَعَة َو یُ  ْمَرَها َو یَ َفرِّ
َ
َة أ مَّ

ُ
ی ِمْن َغ یَ ْغَصَب اْأل َه َعزَّ َو َج یْ َتَولَّ لَّ َقْد ِر َمُشوَرٍة َفاْقُتُلوُه َفِإنَّ اللَّ

ِذَن َذِلَك 
َ
جـاد یان اّمت پراکنـدگی ایهر کس آمد و خواست م ،) ۲/۶۲ :۱۳۷۸، هیابن بابو( »أ

رد او را یدست گ گران بهیکند و امر جامعه را غاصبانه از روی استبداد بدون مشورت با د 
، ایـن حـاکی از آن اسـت کـه انسـجام. خداوند عّزوجّل بـدان اذن داده اسـت، دیبکش
 ۀصراط مسـتقیم بـودن و در مسـیر الهـی حرکـت کـردن جامعـه تـأمین کننـدبر ، اتحاد

 . سعادت بشر است
کید مـی ۀبر اهمیت پرداختن به جامع تاسالم به صراح  َیـ﴿: ورزد توحیدی تأ

َ
َهـا یُّ ا أ

ِذ  ْهلِ یاَلّ
َ
ْنُفَسُکْم َوأ

َ
توحیـدی در  ۀچرا که توجه بـه جامعـ ،)۶ /تحریم( ﴾ُکْم َناًرایَن آَمُنوا ُقوا أ

 . یقت توجه به مظاهر الهی استحق
توان نتیجه گرفت که جامعه و اجتماع از هویت برخوردار است  از آنچه گفته شد می

 ۀگیری آن یک امر فطری است و جامعه است که تعیـین و تـأمین کننـد و نیاز به شکل
گیری  مگـر بـا شـکل، سعادت انسانی تأمین نخواهد شـد. سعادت و شقاوت بشر است

در آن حقیقت توحیدی تحقق یابد و حاکمیت توحیدی وجود داشته باشد  ای که جامعه
و همه بر صراط مستقیم و در مسیر الهی حرکت کنند و پایبند و ملتزم بـه احکـام الهـی 

 . باشند

 عادالنه و راه استقرار عدالت در آن ۀجامع -۲
ی خـدا. آیـد شـمار می حکومت بـه ۀعدالت اجتماعی فلسف، اسی اسالمیدر نظام س
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د بر یدهد که اساس حکومت شما با یم به حاکمان جامعه فرمان میسبحان در قرآن کر 
َه ﴿ عدل باشد ْهِلَهـا َوِإَذا َحَکْمـُتْم َبـیَ ِإنَّ اللَّ

َ
َماَنـاِت ِإَلـی أ

َ
وا اْأل ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
ْن یْ أ

َ
ـاِس أ َن النَّ

هـا را بـه  دهـد کـه امانت میخداونـد بـه شـما فرمـان  .)۵۸ /نسـاء( ﴾...َتْحُکُموا ِباْلَعـْدل
 به عدالت داوری کنید!، کنید صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می

اء یـعنـوان هـدف بعثـت انب استقرار عدالت در اجتماع را بـه، م به صراحتیقرآن کر 
ْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتا﴿: کند معرفی می

َ
ناِت َوأ ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیِّ

َ
ـاُس َلَقْد أ َب َواْلمیزاَن ِلَیُقـوَم النَّ

امبران خـود را عمومـا بـا یکند که پ ان مییه بین آیخداوند در ا ،)۲۵ /حدیـد( ﴾...ِباْلِقْسِط 
بـرای ، میفرسـتاد ) قـانون( اریـم و همراه آنـان کتـاب و معیفرستاد   ل روشنیشواهد و دال 

پـس . ردیـج شود و پا بگیان مردم رایام کنند و امر عدالت در مینکه مردم به عدالت قیا
غمبـران بـرای برقـرار کـردن یپ ۀان مـردم اسـت و همـیـبعثت برای برقراری عدالت در م

، این بدان معناست که تنها ابزار رسیدن انسان به سعادت و قرب الهـی. اند عدالت آمده
 . برقراری عدالت و ملتزم بودن به آن در تمام شئونات زندگی فردی و اجتماعی است

 تکوینی و تشریعی عدالت -۳
جهان بر اساس عدالت شکل گرفته است که به آن عـدالت ، بینی اسالمی در جهان

ن یتکـو  یز در عالم بر محور عدالت است و عدل مبنایهمه چ یعنی، ندیگو  یم ینیتکو 
، که خداوند خود عدل مطلق اسـت و بـر اسـاس عـدل و حکمـت خـودچنان هم. است

از منظـر فلسـفه . ن استیز متناسب با تکو ین عالم نیتدو ، کند یر میجهان را خلق و تدب
متناسـب  ینیکتاب تدو  یول؛ خداست ینیو کتاب تدو  ینینیز منشأ کتاب تکو  یاسالم

  .)۱۲۱ :۱۳۷۷، یاردکان یداور ( ن و نظام عالم استیبا کتاب تکو 
، صدر( ت استیو عینی و منطبق بر واقع یواقع یامر ینیب ن جهانیعدالت بر اساس ا

ن بخـش یتر  از وجود بلکه مهم یعنوان جلوه و بخش عدل به، یدر جهان هست ،)۴ :۱۳۶۲
ر یم و مسـیصـراط مسـتق، یقیاعتدال حق، یعدالت به لحاظ محتو . آید یآن به شمار م

 . وجود ندارد یگونه انحراف چیاست که در آن ه یقیح حقیصح
کـه بارهـا از آن » انمیـز «نام  برد به یدی در مورد عدالت نام مییک نماد کل قرآن از

خداوند همه چیـز را بـه تناسـب و همـاهنگی صـحیح ، در نظام تکوینی. نام برده است
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قـرآن . نقش وحدت در کثرت را دارد، این هماهنگی ۀآفریده است و جهان تحت سلط
ْنَبْتنا فیهـا ِمـْن ُکـلِّ َشـْي َو ﴿: فرماید می

َ
ْلَقْینا فیها َرواِسَی َوأ

َ
ْرَض َمَدْدناها َوأ

َ
 ﴾ٍء َمـْوُزوٍن  اْأل

های عظیم بر نهادیم و در آن از هر  و زمین را هم ما بگستردیم و در آن کوه« ؛)۱۹ حجر/(
 . »گیاه و هر نبات مناسب و موافق حکمت و عنایت برویانیدیم

در بـدن ، تعـادل عناصـر. شـود تعادل و تناسب در هر سطحی از واقعیت اعمـال می
در انسـان مسـلمانی کـه از نظـر . متعـادل اسـت ،سالم است و روان ما اگر سـالم باشـد

و و بــرآورده ســاختن بــین روح و جســم ا، معنــوی از کمــاالت بــاالیی برخــوردار اســت
یعنی هر چیزی در آنجایی است کـه ذاتـا و فطرتـا ، دو تعادل وجود دارد های آن خواسته

بـر اسـاس  ،و در نتیجه ءو این یعنی متعادل زیستن و تحقق تعادل اشیا، شایسته آن است
 . عدالت زیستن است

نظـام تشـریع نیـز ، سان که خداوند نظام تکوین را مبتنی بر عدل ساخته اسـت همان
قرآن کریم در مورد فروش صادقانه در بازار و همچنـین عادالنـه . مبتنی بر عدالت است

ْوُفوا اْلکَ ﴿: فرماید امور زندگی می ۀرفتار کردن در هم
َ
 /انعـام( ﴾ِقْسـِط َزاَن ِبالْ یـَل َواْلِم ْیـَوأ

شود و  میزان می» ترازویی«در واقع توسط خداوند در یک ، طور کلی اعمال ما به ،)۱۵۲
ْوِم َیـَن اْلِقْسَط لِ یَو َنَضُع اْلَمَواِز ﴿زیرا ، شویم قضاوت می، بر همین اساس در روز حساب

تعادل در کیهان و عنوان نماد آشکار عدالت و هماهنگی و  میزان به ،)۴۷ /انبیاء( ﴾اَمةیَ اْلقِ 
وجود ضروری آن در نظام تشریع از چنان اهمیتی برخوردار است که قرآن بـه صـراحت 

ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِم ﴿: گوید می
َ
اُس ِباْلِقْسِط یَ َزاَن لِ یَوأ   .)۲۵/حدید( ﴾ُقوَم الَنّ
کید می امام علی اسـت و بلکه عین عدل ، کند که خداوند نه تنها عادل است تأ

 بـه فرمـوده علـی. شـود ها جـاری می فضیلت عدل از جانب خداوند در جان انسان
عـادل بـودن در برابـر خـدا . ها باید نسبت به خدا و مخلوقات او نیز عـادل باشـند انسان

، معنای خداپرستی و نیکوکاری و تحقق هدفی است که ما را بـرای آن آفریـده اسـت به
مخلوقات این است که حق هر چیـزی را ادا کنـیم و انصاف نسبت به . یعنی پرستش او

ها و کلمات قصار  در خطبه امام علی. بر اساس حقی که آن مخلوق دارد عمل کنیم
کید می و نامه . کند که عدالت با عبـادت و تقـوای خالصـانه مـرتبط اسـت های خود تأ
فضـیلت ، الهـی زیرا با نزدیک شدن به قرب، شوند تر می عادل، ها با تقرب به خدا انسان
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اثـر ، عدالت از باب اینکه معلول تقرب به خداسـت. شود عدل در وجودشان جاری می
، آید و از باب اینکه موجب نزدیک شدن به منبع کل عدالت اسـت عبادت به شمار می
پرسـتش ، صـریحًا فرمـوده اسـت که امـام علـیچنان، در اسالم. علت عبادت است

 . عدالت است ۀخدای یگانه سرچشم
های معمولی همیشه ایـن سـؤال مطـرح بـوده اسـت کـه چگونـه در  لبته برای انسانا

موجـودات را بشناسـیم و  ۀچگونه حق همـ، های مشخص مختلف عادل باشیم موقعیت
هایی که خداونـد در مـورد چگـونگی عادالنـه  اولین راهنمایی. مطابق با آنها رفتار کنیم

، دلیل کالم خـدا ت و شریعت است که بهسن، قرآن، رفتار کردن به مسلمانان داده است
در . ضرورتًا ابزار اصلی درک عدالت و رفتار عادالنه است، تعالیم پیامبرش و شریعت او

عدالت ورزی نسبت بـه خـدا و خلـق او بـه شـمار ، زندگی و عمل به شریعت، حقیقت
 . آید می

شـرعی  هدایت نبـوی و دسـتورات، اما در مورد اعمالی که هیچ دستور صریح الهی
برای آنها وجود ندارد باید از عقل و هوشی که خداونـد در جـوهر انسـان نهـاده اسـت 
استفاده کرد و بر حس فطری عدالت که خداوند بر لـوح روحمـان نوشـته اسـت تکیـه 

نیز ، کند جای عدالت تجربه می هایی در زندگی که فرد ظلم را به در مورد موقعیت. کرد
عـادل باشـیم و از پـذیرش ظلـم خـودداری ، همـه حـال خواهد که در خداوند از ما می

 یَ ﴿: کنیم
َ
ِذ یُّ ا أ امِ یَها اَلّ ِه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط یَن آَمُنوا ُکوُنوا َقَوّ ، ای اهل ایمان« ؛)۸ /مائده( ﴾َن ِلَلّ

 . »برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و راستی و درستی گواه باشید
عادالنه  ۀتصویر جامع، توحیدی و همچنین ۀی جامعگیر شکل ۀنحو ، با روشن شدن

توحیـدی و عـدالت اجتمـاعی  ۀبه توضیح ارتباط جامع، و راه استقرار عدالت در جامعه
 . پردازیم می

  توحیدی و عدالت اجتماعی در سخنان امام رضا ۀارتباط جامع -۴
ریاست دین عنوان رهبری سیاسی و  به  امامت و والیت، بینی توحیدی بر اساس جهان

تبلور یافته است  در کالمی از امام رضا، معنا این. از لوازم اساسی توحید است، و دنیا
 : که فرمود
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ُه ِحْصِني« اِحَلُة َناَداَنا   َفَمْن   َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ ِت الرَّ ا َمرَّ ِمَن ِمْن َعَذاِبي َقاَل َفَلمَّ
َ
َدَخَل ِحْصِني أ

َنا ِمْن 
َ
  .)۲/۱۳۵ :۱۳۷۸، ابن بابویه( »ُشُروِطَهاِبُشُروِطَها َو أ
توحیـد در ، خداونـد توحیـد در تشـریع  یعنی از شؤون ربوبیت، بینی توحیدی جهان

ایـن بـدان معناسـت کـه دخالـت در تمـام امـور . حاکمیت و توحید در اطاعـت اسـت
ایـن دخالـت تنهـا در شـکل . مدبر و ولی حقیقی بشـر اسـت ۀها از اختیارات ویژ  انسان
زیرا حکومت دینی یعنـی حکـومتی کـه قـوانین آن از ؛ پذیر است ت دینی امکانحکوم

طرف خداوند بوده و مجریان آن منصوب از طـرف او باشـند و مـردم نیـز از دسـتورات 
 . شود اطاعت نمایند حاکمان منصوب الهی که بر اساس قانون خداوند صادر می

 : فرماید می امام رضا، بدین سبب
طراز او  ی است که هیچ عالم و دانشمندی همنظیر ار و شخصیت بیامام یگانه روزگ«

؛ ۱/۲۱۹ :۱۳۷۸ ،بـن بابویـها( ١» ...بدل ندارد و نظیر و مانندی برای او نیسـت، نیست
  .)۱/۲۰۱ :۱۴۰۷، کلینی

ای کـه بـر اسـاس  اولین گام برای تحقق عدالت اجتماعی در یـک جامعـه، بنابراین
بدون حکومت . ورت تشکیل حکومت استضر ، حقیقت توحیدی شکل گرفت است

 یحکومـت اسـالم. توان به عدالت اجتماعی دست یافـت کار تشکیالتی نمیو  و ساز
دسـتگاه  كیـبـدون ، به عـدالت یابی دست. یعدالت اجتماع ییبر پا یاست برا یبستر
 . ر ممکن استیغ یاله یها ق قانونیدق یمند و اجرا و سامان یقو  ییاجرا

انما نحکم لهم ، نیاء المؤمنینحن اول«: ن آمده استیچن رضا از امام یثیدر حد
  .)۲/۸۶  :۱۳۷۸، ابن بابویه( »....ظلمهمیو نأخذ لهم حقوقهم ممن 

وجـود قـانون درسـت و ، یبه عـدالت اجتمـاع یابی دست یبرا ین گام ضروریدوم
ْنزَ ﴿: به آن است یبند یپا

َ
ناِت َوأ ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیِّ

َ
ْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َواْلمیـزاَن ِلَیُقـوَم َلَقْد أ

                                                 
َماُم «. ١ َحٌد َو َال ُیَعاِدُلُه َعاِلٌم َو َال ُیوَجُد   َواِحُد َدْهِرِه   اْإلِ

َ
ِمْنُه َبَدٌل َو َال َلُه ِمْثـٌل َو َال َنِظیـٌر َمْخُصـوٌص  َال ُیَداِنیِه أ

ـاِب َفَمـْن َذا  ِه ِمْن َغْیِر َطَلٍب ِمْنُه َلُه َو َال اْکِتَساٍب َبِل اْخِتَصاٌص ِمـَن اْلُمْفِضـِل اْلَوهَّ ـِذي َیْبُلـُغ ِباْلَفْضِل ُکلِّ الَّ
ْو ُیْمِکُنُه اْخِتَیاُرُه َهیْ 

َ
َماِم أ ِت َمْعِرَفَة اْإلِ

َ
ْلَبـاُب َو َخَسـأ

َ
ِت اْلُعُقوُل َو َتاَهِت اْلُحُلوُم َو َحـاَرِت اْأل َهاَت َهْیَهاَت َضلَّ

 ...). اْلُعُیون
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اُس ِباْلِقْسِط   یآسمان یها اشاره به کتاب، زانیکتاب و م، هین آیدر ا ،)۲۵ /دیحد( .... النَّ
ها و حق از  ها از ضد ارزش ها و ارزش یها از بد یکیار سنجش نیدارند که مع ینیو قوان

»  زانیـم«ر بـه یدر این آیه تعب. ندیآ یشمار م عدل به یبرقرار یباطل و از عوامل الزم برا
سـازد و بـه   یگونـه کـه هسـت روشـن مـ را آن یزیـوزن هر چ، زان و ترازویرا میز ؛ شده

 . دهد  یان میوگو در مقدار آن پا هرگونه نزاع و گفت
ْحسـاِن َو ایإنَّ الّله ﴿: دیگو   یح میم در دستوری صر یقرآن کر  ُمُر ِبْالَعـْدِل َو اْإلِ

ْ
اِء تـیأ

ُرونی یَعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَکر َو اْلَبْغ   ْنهییِو   اْلُقْربی یذِ  ُکْم َتَذکَّ   .)۹۰ /نحل( ﴾ِعِظُکْم َلَعلَّ
م به یگرچه عدالت قابل تقس«: سدینو   یه مین آیر فراز اول ایی در تفسیعالمه طباطبا

امـا ، شـود یورد مز مطلق و شـامل هـر دو مـیه نیبوده و لفظ آ یو اجتماع یعدالت فرد
مؤمنـان را در  کیـکایسـبحان  یخدا یعنی ...است یه ناظر به عدالت اجتماعیاق آیس

ن سخن آن است که امر یا یمعنا. د که به عدالت رفتار کنندینما  یامر م یاسالم ۀجامع
ر جامعـه یو مـد یعنـوان متـول باشد و چون حکومت بـه یز میان جامعه نیمتوجه ک یاله

 :۱۳۹۰، یطباطبـائ( »اسـت یحکومـت اسـالم، ن حکـمیـع مأمور بـه اپس در واق، است
 ۱۲/ ۳۳۱(.   

وجود والیت و حاکمیت برای غیر خدا منوط به اذن ، با توجه به این حق انحصاری 
گـذار  توحید در تشـریع یعنـی اعتقـاد بـه اینکـه یگانـه قـانون. تشریعی الهی خواهد بود

صـورت مسـتقل و در عـرض  بـه،  نیست خداوند است و احدی غیر از او مجاز، شایسته
 . تشریع الهی برای تنظیم حیات بشری قوانینی وضع کند

ربوبیت تشریعی یعنی تـدبیر اعمـال «: نویسد باره می در این  اییمرحوم عالمه طباطب
با جعل و وضع قوانین و احکامی که اگر انسان رفتار خود را در طول زندگی با ، ها انسان

  .)۲۵ /۱۸  :۱۳۹۰، طباطبایی( »رساند او را به کمال سعادت می، دآن قوانین تطبیق ده
حق انحصاری خدا است و از شؤون ربوبیت او به شمار ، سخن این است که تشریع

شد که  زیرا وقتی ثابت؛ اقرار به توحید در تشریع است، توحید در ربوبیت ۀالزم. آید می
غیـر از او کسـی شایسـتگی  معنـایش آن اسـت کـه، مدبر و مدیر عـالم تنهـا خداسـت

چون نقشی در تدبیر جهان نـدارد تـا قـوانین هماهنـگ بـا نظـام ، گذاری را ندارد قانون
   .)۴۸۸ :۱۳۷۶، همو، ۷۰۹ :۱۳۷۹، ابن سینا؛ ۳۶۰ :۱۳۸۳ ،الهیجی( تکوین وضع کند
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مین نیازهای واقعی بشر و شکوفا ساختن استعدادهای او أبرای ت، گذاری اساس قانون
 : باید این سه ویژگی وجود داشته باشدذاری گ در این نوع قانون. باشد می

 ؛ شناخت انسان) الف
 ؛ شناخت اصول و تکامل انسان) ب
 . وارستگی از هوس و ترس) ج

او آفریدگار : اوال ؛زیرا؛ خداوند متعال است، تنها کسی که این سه شرط را داراست
گاه به تمام نیازهای اوست  ْنساَن َوَنْعَلُم ما ُتَوْسـِوُس ِبـِه َنْفُسـُه َلَقْد َخ َو ﴿انسان و آ َلْقَنا اْإلِ

یِد  ْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبِل اْلَور
َ
  .)۱۶ /ق( ﴾َوَنْحُن أ

گاه به اصول تکامل انسـان اسـت: ثانیا  ـَه ِبُکـلِّ  ...﴿:خداوند عالم مطلق و آ ِإنَّ اللَّ
  .)۶۲ /عنکبوت( ﴾ٍء َعلیٌم  َشْي 

 نیـاز اسـت در او راه نـدارد ۀلذا هوس و ترس که زایید، استاو بی نیاز مطلق : ثالثا
َه َلَغِنیٌّ َحمیٌد   قاَل ُموسیَو ﴿ ْرِض َجمیعًا َفِإنَّ اللَّ

َ
ْنُتْم َوَمْن ِفی اْأل

َ
  .)۸ /ابراهیم( ﴾ِإْن َتْکُفُروا أ

نکـه قـانون یمگـر ا، شـود ان مـردم برقـرار نمـییـعدالت واقعـی در م، از سوی دیگر
: سـتیدو دلیل از طرف بشر قابل ارائـه ن ان آنها باشد و قانون عادالنه بهیمای در  عادالنه

توانـد خـود را از  را نمـییـز ، سـتیقت نیص تمام ابعاد حقیکه بشر قادر به تشخنیکی ای
چـون ؛ ندارد ییبشر ضمانت اجرا ۀنکه قانون ساختیگر اید . ه کندیاغراض شخصی تخل

و قانون را تا آنجا که بـه نفعـش باشـد وضـع ر است یطبع بشر بر مقدم داشتن خود بر غ
ای  گونـه د بـهیـقانون با، نیبنابرا. گذارد یآن را کنار م، کند و هر جا به ضررش باشد یم

از سـوی خـدا  نکـهین قانونی جـز ایباشد که بشر در مقابل آن خضوع داشته باشد و چن
نکـه یا  س بـرایپـ. راهی نـدارد، از مخالفت با آن بترسد جدانشباشد و بشر در عمق و 

. د از طـرف خـدا باشـدیـعدالت برقرار شود قانون عادالنه الزم است و قانون عادالنه با
فـری از طـرف ید پـاداش و کیـبا، عادالنه ضمانت اجرائی داشته باشد نکه قانونیبرای ا

د خدا را یبا، دا کنندیمان پیفر ایپاداش و کن ینکه مردم به ایبرای ا خدا قرار داده شود و
برقـراری عـدالت اسـت و برقـرای  ۀپس شناخت نظری و عملـی خـدا مقدمـ. اسندبشن

  .)۲/۱۰۵ :۱۴۰۴، ابن سینا( کننده سعادت انسان است عدالت تضمین
چ ین هـیهمچن. ستیکائنات جز خدا ن یای برا ییمستقل و نها، یچ هدف اساسیه
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رآن اصـل قـ. جز خـدا وجـود نـدارد، عین و چه در تشر یچه در تکو ، انسان یبرا یهدف
ولـی نـه ، ت و ارزش فـوق العـاده قائـل اسـتیـرد و بلکه برای آن اهمیپذ عدالت را می

نکـه ینکـه عـدالت مقدمـه اسـت بـرای ایا اینهائی است و  نکه عدالت هدفیعنوان ا به
 ۀیا را هـم در سـایـبلکه زنـدگی خـوش دن، داشته باشد یخوش یا زندگین دنیانسان در ا

انساِن مورد نظر قرآن موجودی است که سـعادتش را جـز . داند عملی می، دیتوح ینوع
انسان موجودی است کـه خـالء او را جـز  یعنی. ن کندیتواند تأم گری نمییز د یخدا چ

ذیَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ﴿ دین نمایت کامل او را تأمیتواند پر کند و رضا یذات پروردگار نم الَّ
ال ِبِذْکرِ 

َ
ِه أ ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب  ُقُلوُبُهْم ِبِذْکِر اللَّ   .)۲۸ /رعد( ﴾اللَّ

 در نظام هستی) امام معصوم( جایگاه انسان کامل -۵
ـَك ﴿: بـرد کار می را در مورد انسان کامل به» خالفت« ۀقرآن کریم واژ  بُّ َو ِإْذ َقـاَل َر

ْرِض َخلِ 
َ
ن اسـت کـه یفه این خلییمنظور از تع ،)۳۰ /بقـره( ﴾َفةً یِلْلَمَالِئَکِة ِإّنِی َجاِعٌل فِی األ
م یند که ارزش او به حدی است که اگر بخـواهیآفر  مند را می در جهان موجودی ارزش

نی یجانش کمال. ن خداستیجانش: میید بگو یم بایگاهی قرار دهیبرای او در هستی جا
دا کنـد کـه یـتوانـد تعـالی و ارزش وجـودی پ قـدر می آن، ن موجـودین است که ایهم ا

ی را انجـام دهـد کـه فراتـر از یتوانـد کارهـا عنـی میی؛ و صادر شودی از ایکارهای خدا
  .)۵۵ :۱۳۸۱، مصباح یزدی( ن جهان استیمقتضای اسباب و مسببات مادی در ا

چرا کـه شـرطی در . تواند باشد معصوم نمی  جز انسان، مصداق واقعی این جانشینی
: فرمایـد قرآن می. اشدتواند مصداق آن ب آن قرار داده شده است که غیر از معصوم نمی

 ۀجـواب ایـن گفتـ» ال ینـال عهـدی«جمله  .)۱۲۴ /بقـره( ﴾المینهدی الّظ َع  ناُل الیَ  ...﴿
حضرت ابراهیم در ایـن جملـه همـان امامـت را ، است» و من ذریتی«حضرت ابراهیم 

، »عهـد«پـس مـراد از ایـن ، درخواست کرده اسـت کـه خداونـد در آیـه ذکـر نمـوده
گوشـزد  خداوند به حضرت ابـراهیم. مطابق با سؤال باشد تا جواب، است» امامت«

؛ ها به مقام امامت نخواهند رسیدآن، کند که اگر در نسل او ظالمی وجود داشته باشد می
و ظـالم صـالحیت ایـن امانـت و ، امانتی از جانب خدا و عهد او است، چرا که امامت

آیـه ، لذا. رسند به این مقام می های پاک و پرهیزگار و معصوم عهد را ندارد و تنها انسان
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و امام حتی قبل از مبعوث شدن به نبوت و امامـت بایـد معصـوم  کند که نبی اثبات می
. رسـند چرا که گناهکاران همان ظالمان هستند و ظالمان به نبوت و امامـت نمی، باشند
سـخنان مبارکـه و  ۀیـتـوان آنهـا را از آ اقتضـائاتی دارد کـه می، نی خـدایجانشـ، بنابراین
 : استنباط کرد نیمعصوم

م از خداوند متعال یطور مستق تواند علومی را به می، علم او از علوم عادی فراتر است
کنـد و  دا مییـهـا اشـراف پ قـدرت ۀرسد که بر همـ قدرتش به حدی می، افت کندیدر 

توانـد در جهــان مـادی نسـبت بــه  فــه الهـی مییخل. نـدیگــر محکـوم او یهـای د  قـدرت
گری نتوانـد در مقابـل او یچ موجود د یچنان اعمال قدرت کند که ه گر آنیموجودات د 

 . دیعرض اندام نما
 : فرماید می ،)امام( الله ةدر توصیف چنین شأن و جایگاهی برای خلیف امام رضا
، ن اّمـت آشـنا هسـتند؟! امامـتیت آن در بـّیـقدر و ارزش امامـت و موقع ا مردم بهیآ«
است که مردم بـا عقـول   تر از آن قیتر و عم عیمن، واالتر، تر م الّشأنیعظ، ل القدرتریجل

 : ۱۳۷۸، ابن بابویه( » ...ش آن را بفهمندیا با آراء و عقائد خو ی، کنند کخود آن را در 
 ۱/۲۱۷(  

حضرت در مورد نقش امامت در نظام هستی و هدایت مـردم و جامعـه  آن، همچنین
 :فرماید انسانی می

امامـت . ن اسـتیا و عّزت مـؤمنین و صالح دنیعث نظم مسلمن و بایامامت زمام د « 
ز و زکات و توّسط امام است که نما، جه واالی آن استیه بالنده اسالم و شاخه و نتیپا

و حدود و ، ابدی ء و صدقات وفور می و فی، رسد کمال خود می روزه و حّج و جهاد به
، ام حالل خدا را حـاللام، شود و مرزها حفظ و حراست می، گردد احکام جاری می

، ن خدا دفاع نمودهید و از د ینما و حدود او را جاری می، کند یو حرام خدا را حرام م
امـام ، خواند مردم را به راه پروردگارش فرا می، ل قاطعیکو و دلیبا حکمت و موعظه ن

هـا و  دی کـه دور از دسـترس دسـتیخورشـ، جهان اسـت  د درخشانیهمچون خورش
راهنمـا  ۀنور ساطع و ستار ، چراغ درخشان، ماه نورانی، امام، قرار داردها در افق  چشم

اها یدر  کهای وحشتنا آب و علف و موج و بی کها و صحراهای خش کییدر دل تار 
ت و منجی از هالکـت یراهنمای هدا، امام همچون آب گوارا بر تشنگان است. است
خـدا در کشـور  ۀفـیاو خل ،ن و حّجت او بر بندگان استین خدا در زمیامام ام. است
، همـان( »های الهی است سوی خدا و مدافع حرمت همردم ب ۀکنند امام دعوت، اوست
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۲۱۹(.  

ل و ئصـفات الهـی در خالفـت تکـوینی و مسـانسان کامل مظهر اسـماء و ، بنابراین
 . باشد هدایت مردم و داوری میان آنان در خالفت تشریعی می

دو  مسـتلزم داشـتن ایـن، از بـاری تعـالی خالفت تکـوینی و تشـریعی انسـان کامـل
را در حد ظرفیت خود داشته ، یکی اینکه صفات مستخلف منه: خصوصیت ویژه است

بـدان ، باشد و دیگری اینکه هر آنچه او امر کرده و تشریع نموده اسـت در مقـام عمـل
اده به اجرا درآورد و برای پیـ، باشد دار هدایت آن می ای که عهده عمل کند و در جامعه
الهی و امانـت اوسـت  حجت، انسان کاملی است که ولّی ، امام. کردن آنها کوتاه نیاید

، شناسـی انسان کامـل بـه لحـاظ هستی. رسند واسطه او به درک توحید می که دیگران به
هر عاِلم و عارفی معرفت خود را ، شناسی واسط بین حق و خلق است و به لحاظ معرفت

الهی در هدایت جامعه  ۀعنوان خلیف ه نقش امام معصوم بهحال ک. کند از او دریافت می
، سـوی سـعات اسـت ان عدالت که محور هدایت جامعـه بـهباید دید که بنی، روشن شد
 . چیست

  ان عدالت اجتماعی از منظر امام رضایبن -۶
عـدالت بـه لحـاظ متـافیزیکی بـا حقیقـت ارتبـاط دارد و ، سان که گفتـه شـد ن هما

عدالت را در باب امامـت مطـرح  امام رضا. شناسانه است هستی، حقیقت این ارتباط
حضرت را باید در تعریف ایشان از امامت و شرایط  لذا عدالت از نگاه آن. است  فرموده

حضـرت در تبیـین مقـام امامـت  آن. آن و جایگاه امـام در عـالم هسـتی جسـتجو کـرد
 :فرمایند می

ژرفای آن ، تر مکانش منیع، یگاهش بلندترجا، تر شأن آن بزرگ، تر قدر امامت جلیل« 
یـا بـا انتخـاب خـود امـامی را ، تر از آن است که مردم با عقل خود به آن برسـند عمیق

جانشـینی رسـول ، خالفـت الهـی، میـراث اوصـیا، امامت مقام پیغمبـران. نصب کنند
   .)۱/۲۱۷ : ۱۳۷۸ ،ابن بابویه( »است خدا

ــام رضــا ــد امامــت میعــدالت همســان عصــمت را شــرط  ام ، حضــرت آن. دان
پـاک ، پاکیزه بودن از هر آلـودگی، با تقوا بودن«: شمارد های امام را چنین برمی ویژگی
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معنای تام در  ها بر تعریف عصمت به این ویژگی ،)همـان( »عادل بودن، بودن از هر عیب
در مـورد تعریـف عصـمت  گـوهر مـرادلذا محقـق الهیجـی در . نزد شیعه انطباق دارد

فـی الحقیقـه  ...مـراد مـا از عصـمت در امـام همـان عـدالت اسـت: گوید می امام
ک   .)۴۶۴ :۱۳۸۳، الهیجی( د عدالت و وجوب بقای بر آنیعصمت نباشد مگر تأ

این است کـه ، شود که از کالم ایشان استفاده میچنان، دلیل اشتراط عدالت در امام
هـی و جانشـینی ال ۀلیفـامامت مقام انسان کامـل اسـت و انسـان کامـل مصـداق اتـم خ

را  ییها ه ارزشیابد که بتواند شبی یدست م یقیبه رشد حق یانسان زمان. است پیامبر
از آنجـا . سازد یخداوند متجل ۀفیعنوان خل در وجود خود به، که در خداوند وجود دارد

ر انسان حرکتی مسـتمر یس، مطلق و در انسان محدود است، ها در خداوند ن ارزشیکه ا
 ۀرشـد همـ یط اساسـیر از شراین مسیاو خواهد بود و چون عدل در ا یسو  به ینو طوال
، در نتیجـه، ابـدی یها در اجتماع تحقق نمـ ر ارزشیگر است و بدون آن ساید  یها ارزش
-۱۴۲ :۱۴۰۳، صـدر( آیـد طرف عدل بـه شـمار می انسان کامل حرکتی مستمر به ینیجانش
۱۴۱(.  

توان در سه زمینـه  بیان گردیده است را می رضاهای امام که در کالم امام  ویژگی
حجـت و دلیـل خداونـد ؛ امین الهی در میان خلق: مقام امام در نزد خدا: خالصه کرد

پاسـدار حـریم ؛ سوی خدا مردم به ۀدعوت کنند؛ بشری ۀالهی در جامع ۀخلیف؛ بر مردم
 . های الهی ارزش

همچـون پـدری ، انـیس مـردم ؛سـوی هـدایت راهنمای مردم به: ارتباط امام با مردم
عـزت مسـلمانان و باعـث خشـم  ۀمایـ؛ ها پناگاه مردم در مشکالت و دشواری؛ مهربان

 . منافقان و رسوایی کافران
برکنـاری ؛ مردم به لحاظ علم و فضیلت ۀبرتری نسبت به هم: شخصیت معنوی امام

ن بـه لحـاظ تری برازنده؛ برخورداری از علم ویژه و دانش مخصوص؛ از هر گناه و نقص
 :۱۴۰۷، کلینی( ها به درگاه خداوند عابدترین انسان؛ شجاعت و سخاوت، تقوی، شکیبایی

  .)۱/۲۱۳ :۱۳۷۸، ابن بابویه؛ ۱/۱۹۹
های  امکان ندارد امام بدون داشتن عدالت این مسئولیت، های فوق با توجه به ویژگی
کنـد  ن آیه اسـتدالل میدر مقام اثبات عدالت امام به ای امام رضا. مهم را انجام دهد
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به راستی امامت مقامی است که خداوند متعال آن را بعد از مقام نبـوت و خلیـل «: که
داد و فضیلتی است که او را به آن آراست کـه  سوم به ابراهیم خلیل ۀاللهی در مرحل

اِس ﴿: فرمود کـه ایـن  که در ذیل آن آمده است .)۱۲۴ /بقره( ﴾ِإماماً  قاَل ِإنِّی جاِعُلَك ِللنَّ
این دلیل بر عصـمت امـام و عـدالت در حـد عصـمت . رسد مقام هرگز به ظالمین نمی

عینیت بخشیدن به شـریعت ، زیرا هدف مهم از نصب کردن هر انسانی به امامت، است
تواند  هرگز نمی، برخودار نباشد  اگر امام از چنین ویژگی، و احکام الهی در جامعه است
امام را حجـت و  لذا امام رضا .)۱/۲۱۸ :۱۳۷۸، ابن بابویـه( دجامعه را به این هدف برسان

  .)۱۹۹، همان( کند شاهد خداوند بر بندگان معرفی می
کنـد و  هم به ُبعد عدالت فردی امام که همان عصمت است اشـاره می امام رضا

و امامـت اسـتمرار رسـالت  راه پیامبر ۀدهند  امام ادامه. هم به ُبعد عدالت اجتماعی
عــدالت اجتمــاعی اســت کــه قــرآن  یکــی از وظــایف اساســی پیــامبر اکــرم. اســت
ْعِدَل َبْیَنُکُم ﴿: فرماید می

َ
ِمْرُت ِأل

ُ
ـی ِباْلِقْسـِط ﴿و  )۱۵ /شـوری( ﴾......َوأ بِّ َمـَر َر

َ
  ﴾...ُقـْل أ

  .)۲۹ /اعراف(
عنـوان شـرط الزم بـرای امامـت  نماید بـه عدالتی را که مطرح می گرچه امام رضا

غیر معصوم پیـاده شـود  ۀتوان استفاده کرد عدالتی که باید در فرد یا جامع میاما ، است
. نیز باید در مسیر توحید قرار داشته باشد تا بتواند سـعادت فـرد و جامعـه را تـأمین کنـد

. توحید و در مسیر حق قرار گرفتن اسـت اساس و بنیان عدالت از نگاه امام، بنابراین
بلکـه ، ها و روابط آنها با دیگران نیسـت جتماعی انسانحیات ا ۀعدالت محدود به صحن

شامل روابط انسان با خدا و روابط انسان با دیگران و روابط انسان با خود و روابط انسان 
 . شود با جهان هستی می

 یابعـاد گونـاگون یاسـت و دارا یمبتنـ یا عدل الهـی یبر عدل وجود یعدل انسان
 یعدالت کل ینینمود ع یعدالت اجتماع. است یاز آنها عدالت اجتماع یکیاست که 

، یو گروهـ یاجتمـاع یهـا ق آن در قالب کنشیو عام در درون جامعه است که مصاد 
پـس . ابدی یم یره تجلیو غ، خدمات، عیتوز ، دیتول، معامالت، مقررات، ها نظام، نیقوان

ن یمز یانسان در رو ینیجانش یو هدف اصل یعدالت در جامعه که عامل سعادت آدم
 یبر فطرت آدم یز مبتنین ُبعد از عدالت نیا. ابدی یاست عادالنه تحقق نمیاست جز با س
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 . ر ممکن استیغ یعدل اله کآن بدون در  کاست و در 
در بـاب عـدالت بیـان  توان نتیجه گرفت که تمام آنچه که امام رضـا می، بنابراین

ابـن ( انـد بیـان فرمودهالـذهب  ةفرموده است ریشه در توحید دارد که در حـدیث سلسـل
دانـد کـه فطـرت  یم یدیـد را همـان اصـل توحیـتوح امام رضا .)۲/۱۳۵ :۱۳۷۸، بابویه
 در این حدیث امـام .)۱/۲۳۲ : ۱۴۱۵، ید قمـیسع یقاض( ت به آن سرشته شده استیبشر 

 . داند توحید می ۀوالیت و امامت معصوم را تکمیل کنند
 یقت ثـابتیذات او آن حق«: دیگو  یم از امام رضا یا د در شرح جملهیسع یقاض

شود  یداده م یحق هر صاحب حق، شوند و از او یق به آن متحقق میر حقایاست که سا
، چرا که نیاز انسان به توحید ،)۱۳۱، همان( »و باطل است کهال، او ازًال و ابداً  یو ماسوا

بشـر . هاسـت انسان ترین نیاز اطاعت و تسلیم در برابر او مهم، ایمان به او، شناخت خدا
کلمـه . کنـد اطاعت و ارتباط با خدا و عبادت او در تاریکی زنـدگی می، بدون معرفت

دژ امن الهی در برابر هجوم شیاطین و سالطین و چتر ایمنی خدا بر سر » ال اله اال الله«
هر کـس صـادقانه و از . بهاست توحید سخنی بزرگ و گران ۀکلم. جوامع بشری است
شود و هـر کـس بـدون پـذیرش قلبـی و  شایسته بهشت می، را بگویدروی اخالص آن 

هـر چنـد سـرانجامش ، جان و مالش در امـان اسـت، حتی به دروغ آن را به زبان بیاورد
 . آتش باشد

. گـردد بـه توحیـد و خـدامحوری بـاز می، امامت ۀلئآغاز و انجام و اول و آخـر مس
و پذیـرش عـقلی و نـقلی   کند دعوت می سوی خداوند انـسان را بـه، نظام امامت، اساساً 

برقـراری عـدالت و ، امامت ۀاز اهداف اولی. امـامت در گرو باور به اصل تـوحید اسـت
ایصـال فـرد و جامعـه بــه ، و در نهایت  خدا  و عبودیت  بندگی ۀسپس فراهم کردن زمین

خــیر و یکـی از اهـداف امــامت را  لذا وقتی امـام رضـا. الهی است  کـمال و قرب
تواند تحقق یابـد و  این جز در پرتو عدالت نمی، کند صالح دنیا و عزت مؤمنان بیان می

 . آید ساز بستر عبودیت خداوند به شمار می اجرای عدالت زمینه
همانـا از امـام و راهنمـای جامعـه مسـاوات و عـدالت «: فرموده اسـت امام رضا

هایش وفا  ادل و نسبت به وعدهع، صادق و در قضاوت، خواسته شده است که در سخن
  .)۱۰/۳۵۱ :۱۴۰۳، مجلسی( »کننده باشد
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تنها راه . قتیاستقرار حق و حق یعنی، امامت یعنی استقرار عدالت و استقرار عدالت
بودن بـه آنچـه  بند و پای استقرار عدالت عبارت است از شناخت حق و حقیقت و التزام

، این التزام در مقام نظـر. ور داده استعنوان حقیقت محض به بندگانش دست خداوند به
ی الهـی در اپیشه کردن تقـو ، عبارت است از شناخت حقیقت توحیدی و در مقام عمل

در  یقـت عـدالت در فـرد مـالزم بـا تقـو یل حقیتحصـ. تمامی امور فردی و اجتمـاعی
م و هدف بعثـت یبر صراط مستق کسلو ، عمل ۀچرا که عدالت در حوز ، عت استیشر 
 . ن هدف بزرگ بوده استیتحقق ا یز برایعت نیمدن شر است و آیانب

بـه لحـاظ  یر است که نفوس انسانیپذ امکان یز در صورتین یتحقق عدالت اجتماع
ن تحـول و یـابـد و ایب یدا کرده و تهـذیتحول پ یر رضوان الهیشه و اخالق در مسیاند
: دیـفرما یم لذا امـام رضـا. ستیر نیپذ ت معصوم امکانیسار وال  هیب جز در سایتهذ

ن یقـیمنان اسـت و بـه ؤا و عزت میصالح دن، نظام مسلمانان، نین امامت مهار د یقیبه «
به سبب امام است که . اسالم در حال رشد و شاخ بلند آن است ۀان و شالودیبن، امامت
گردد و احکام  یغنائم و صدقات فراوان م، شود یحج و جهاد برپا م، زکات، روزه، نماز

، ینـیکل( »شـود یدفـاع م ین اسالمیرسد و از مرزها و قلمرو سرزم یم ءضاو حدود به ام
۱۴۰۷: ۱/۱۹۹-۲۰۰(.   

عدالتی یعنی انحراف از صـراط مسـتقیم و  عدالت یعنی بر صراط مستقیم بودن و بی
کـه بـه  عتقادی به راه عدالت نرفته و کسیکه در جهت ا کسی، منع حق از صاحب حق

که رعایت حقوق دیگران نکرده و حق را بـه صـاحب  کسینبرده و نیز  جایگاه انسان پی
هـا  اسـاس پلیـدی از نگـاه امـام. گـری مشـترکند هـر سـه در سـتم، حق نداده است

 و خـود بـا خـود) توحیـد( ها رعایت عدالت میان خود و خـدا عدالتی و اساس پاکی بی
ل اسـت و ایـن مبنـای عـدالت اجتمـاعی را تشـکی) انصـاف( و خـود بـا دیگـران) تقوا(

صمیمی انسان با خدا توحید اسـت و رکـن ارتبـاط انسـان بـا  ۀزیرا اساس رابط. دهد می
اخـالص در ، کمـال جـویی، بندگی خـدا، انسان بودن. عدالت اجتماعی است، انسان

 . ترین مراحل تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است عبادت مهم
 :فرمایند می به نقل از پیامبر امام رضا
فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن  من عامل الناس« 
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 :۱۳۷۸، ابـن بابویـه( »تـهبیت عدالته و وجبـت اخوتـه و حرمـت غکملت مروته و ظهر 
کنـد ولـی ظلـم  کسی که با مردم در تعامـل اسـت و بـر آنـان حکومـت می« .)۲/۳۰

دهـد ولـی  ده میبه مردم وع؛ گوید گوید ولی دروغ نمی و با مردم سخن می؛ کند نمی
اسـت و عـدالت او آشـکار و چنین شخصی از حیث مـروت کامـل ، کند تخلف نمی
، بنـابراین. »و برادری بـا او واجـب اسـت و غیبـت کـردن او حـرام اسـت عیان است

وفای به ، عدالت؛ صداقت: دانند سه ویژگی را برای حاکمان اسالمی الزم می امام
 . عهد

حکـومتی الهـی ، حکومت در نظـام امامـت، ـااز مـنظر امـام رض، حاصل اینکه
کـه در قـرآن   اسـت  اراده و مـشیت خـداوند، های امام است که تنها قانون و سند برنامه

، تجلی یافته است و در این حاکمیت است که مردم کرامت اهل بیت ۀکریم و سیر 
 . یابند می  باز  را  عدالت و منزلت حقیقی خود

 یریگ جهینت
 : جه گرفت کهیتوان نت یم، ته شداز آنچه گف

بلکه از حقیقت برخـوردار اسـت و اسـالم ، اجتماع یک امر اعتباری نیست جامعه و. ۱
کید می ۀبر اهمیت پرداختن به جامع  ۀتوجه بـه جامعـ، ورزد و در حقیقت توحیدی تأ

توحیدی را توجه به مظاهر الهی و تمام افراد جامعه را تجلیـات و ظهـورات حضـرت 
 . داند حق می

آید و قـرآن آن  به شمار می حکومت ۀعدالت اجتماعی فلسف، اسی اسالمیدر نظام س. ۲
کند و ابزار رسیدن انسان به سـعادت و قـرب  اء معرفی مییعنوان هدف بعثت انب را به

الهی را به برقراری عـدالت و ملتـزم بـودن بـه آن در تمـام شـئونات زنـدگی فـردی و 
 ؛ سازد اجتماعی منحصر می

کلمة ال اله االالله حصـنی فمـن دخـل «: که فرمود بر اساس سخنی از امام رضا .۳
از » نادانا بشروطها و انا مـن شـروطها هفلما مرت الراحل: قال، حصنی امن من عذابی

توحید در حاکمیـت و توحیـد در اطاعـت ، توحید در تشریع، خداوند شؤون ربوبیت
پـس اولـین گـام بـرای ؛ پذیر است ناین امر تنها در شکل حکومت دینی امکا. است
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وجود قانون ، ن گامیضرورت تشکیل حکومت است و دوم، تحقق عدالت اجتماعی
خـالق هسـتی  ۀبـه آن اسـت و وضـع چنـین قـانونی جـز از ناحیـ یبند یدرست و پا

 ؛ پذیر نیست امکان

ر انسـانی از منظـ ۀجایگاه امام در نظام هستی و نقش او در هدایت و راهنمایی جامع. ۴
ن و نظم امر مسلمانان و صالح یالله است و زمام د  ةاین است که خلیف، امام رضا

ماه تابان و ،  د درخشانیباشد و او همچون خورش ا و عّزت مؤمنان در دست او مییدن
آب و علـف و  و بـی کهـا و صـحراهای خشـ کییانسان در دل تـار  یراهنما ۀستار 
 ؛ اهاستیدر  کهای وحشتنا موج

چـون ، عبارت است از حقیقت توحیدی الت اجتماعی از منظر امام رضاان عدیبن. ۵
عینیت بخشیدن بـه شـریعت و احکـام الهـی در جامعـه ، هدف اصلی از نصب امام

و امامـت اسـتمرار رسـالت اسـت و یکـی از  راه پیـامبر ۀدهند و امام ادامه، است
: یــدفرما عــدالت اجتمــاعی اســت کــه قــرآن می وظــایف اساســی پیــامبر اکــرم

ْعِدَل َبْیَنُکُم...﴿
َ
ِمْرُت ِأل

ُ
ی ِباْلِقْسِط ﴿و  )۱۵ /شوری( ﴾...َوأ بِّ َمَر َر

َ
 .)۲۹ /(اعـراف ﴾...ُقْل أ

ابعـاد  یاست و دارا یمبتن یا عدل الهی یبر عدل وجود یعدل انسان، از سوی دیگر
نمـود  ،یعـدالت اجتمـاع. اسـت یاز آنها عدالت اجتماع یکیاست که  یگوناگون

 یعـدل الهـ کآن بـدون در  کو عام در درون جامعه اسـت و در  یت کلعدال ینیع
 ۀبرقراری عدالت و سپس فراهم کردن زمین، امامت ۀاز اهداف اولی. ر ممکن استیغ

الهـی   ایصال فـرد و جامعـه بــه کــمال و قـرب، و در نهایت  خدا  و عبودیت  بندگی
 . است

 نامه کتاب
 . کریم قرآن .۱
نشـر ، تهـران، مهـدی الجـوردی: محقـق / مصـحح،  ون أخبار الرضایع ،محمد بن علی، ابن بابویه .۲

 . ۱۳۷۸، جهان
 . ۱۳۷۹، دانشگاه تهران، تهران، محمد تقی دانش پژوه: مصحح، النجاة ،حسین بن عبد الله، سینا ابن .۳
 ،قم ۀیعلم ۀغات اسالمی حوز یدفتر تبل، قم، حسن زاده آملی: محقق، اإللهیات من کتاب الشفاء ،ــــــ  .۴

۱۳۷۶ . 
 . ۱۴۰۴، مرعشی نجفی ۀکتابخان، قم، االشارات و التنبیهات لنصیر الدین طوسی شرح، ــــــ  .۵
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 . ۱۴۲۷، ییعالمه طباطبا، مشهد،  نور ملکوت قرآن ،محمد حسین، حسینی طهرانی .۶
، یو مطالعـات فرهنگـ یپژوهشـگاه علـوم انسـان، تهران، یاسالم ۀسس فلسفؤ م یفاراب ،یاردکان یداور .۷

۱۳۷۷ . 
، قـم، اصول فلسفه و روش رئالیسم در ضـمن مجموعـه آثـار شـهید مطهـری ،محمد حسین، طباطبایی .۸

 . ۱۳۷۲، صدرا
 .  ۱۳۹۰، للمطبوعات یمؤسسة األعلم، بیروت،  ر القرآنیتفس یزان فیالم ،ــــــ  .۹
، ییعطـا یمطبوعـات ۀسسـؤ م، تهـران، یخلخال یترجمه کاظم، یاسالم ۀمدرس ،سید محمد باقر، صدر .۱۰

۱۳۶۲ . 
 . ۱۴۰۳، ارشاد اسالمی توزار ، طهران، ةاالسالم یقود الحیا، ــــــ  .۱۱
وزارت فرهنـگ و ارشـاد ، تهران، یبیحب یقل ح نجفیتصح، د الصدوقیشرح توح ،دیسع یقاض ،یقم .۱۲

 .  ۱۴۱۵، یاسالم
 . ۱۴۰۷ه، یدار الکتب اإلسالم، تهران، غفاری علی اکبر: مصحح، یالکاف ،محمد بن یعقوب، کلینی .۱۳
 . ۱۳۸۳، نشر سایه، تهران، گوهر مراد ،عبد الرزاق، جیالهی .۱۴
، انتشـارات دار احیـاء التـراث العربـی، محمد بـاقر بهبـودی :تحقیق، بحار االنوار ،محمد باقر، مجلسی .۱۵

۱۴۰۳ . 
 ۀمؤسسـ، قـم، فـر غالمرضـا متقـی :قیتحق، ت اسالمییر یازهای مدین شیپ ،محمدتقی، زدیی مصباح .۱۶

 . ۱۳۸۱، ینیآموزشی و پژوهشی امام خم


