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  ∗پذیري و پیامدهاي آن در سبک زندگیظلم و ظلم

  1روح اهللا محمدي *

  2سهراب مروتی  *

  چکیده
بشري را از ظلمات دوري  ۀتواند جامعهاي دینی آن چه که میبراساس آموزه

هـا،  ها و بـدعت فساد، ظلمات کج فهمی زاراز اخالقیات و آلوده شدن به لجن
هاي انسانی و عدالتی و نارضایتی، ذلت و خواري، ناامنی و محو شدن ارزشبی

و پیامـدهاي ظلـم و    ، مبـانی تسلط نااهالن و ظالمان، نجات دهد؛ شناخت علل
و به تبع آن تالش در رفع موانع فردي و اجتماعی در فرد و جامعـه   پذیريظلم
ــژوهشاســت ــن پ ــات     . ای ــرآن و روای ــات ق ــیاق آی ــت و س ــه باف ــتناد ب ــا اس ب

تبیـین   همسـتقیم ایـن متـون بـ    هاي منطوق مستقیم و غیرو داللت :معصومین
فراگیـري آن   چگـونگی و پذیري ظلم ظلم وظلم و بررسی علل و عوامل  ةواژ

شود پرداخته، و سپس پیامـدهاي  شومی در جامعه می ةکه موجبات چنین پدید
  و در پایـان بـه اختصـار بـه     نمایـد مـی دینـداران را بـازگو    پـذیري در بـین  ظلم
  کند.پذیري اشاره میکارهاي مبارزه با ظلم و ظلمراه

  پذیري، مظلوم، ظالم.ظلم، ظلم واژگان کلیدي:
                                                        

  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  29/5/1392تاریخ دریافت:  ∗
  roohollah-mohammadi@yahoo.com مسؤول)(نویسندةدانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران .1
 sohrab-morovati@yahoo.com          . دانشیار دانشگاه ایالم2
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  مقدمه. 1
بحـث   ،بشري در عصر امروز و تـاریخ بشـریت   ۀترین مشکالت جامعیکی از مهم

مله مباحثی است که از دیرباز در متون این موضوع از ج .ظلم و ظلم پذیري است
به ویژه قرآن کریم و مستندات روایی مورد توجه بـوده اسـت. در طـول     ،وحیانی

نخسـت   ۀدر وهلـ  :انبیـا  ۀتاریخ نیز این نکته مشهود است که پیام و رسالت هم
چه مبارزه با ظلم اعتقادي کـه در شـرك و    ؛عدل و مبارزه با ظلم بوده است ۀاقام

نمود داشت و چه مبارزه با ظلـم فـردي و اجتمـاعی کـه در رفتارهـا و      بت پرستی 
عدل  ۀحدید اقام ةسور 25 ۀکرد. چنان که در آیاعمال افراد جامعه جلوه پیدا می

بـر   :پـذیري را بـه عنـوان یکـی از اهـداف بعثـت انبیـاء       و مبارزه با ظلم و ظلم
نْزَلْنا معهـم الْکتـاب و الْمیـزانَ    ت و أنارسلْنا رسلَنا بِالْبیلَقَد أ[ فرماید:شمرده، می

ط سبِالْق النَّاس قُومی25(حدید/ ]ل(.  
اي پـذیري جلـوه  هاي دینی، برقراري عدالت و مبارزه با ظلم و ظلـم در آموزه
هـا آیـه و صـدها حـدیث در تبیـین      ملی گذرا و بررسی اجمالی دهأت .خاص دارد

در کـالم   .گـر ایـن واقعیـت اسـت    نشـان  ،ش ظلمفضیلت عدالت و زشتی و نکوه
و تَنْزِیهاً منَ   قَواماً لألنَامِ  جعلَ اهللاُ سبحانَه الْعدلَ«آمده است:  7گهربار امام علی

؛ 96ش، 1366؛ تمیمـى آمـدى،   223ص تـا، لیثی واسطی، بی( 1»الْمَظالمِ و اآلثَامِ...
ها برقراري عدالت و مبارزه با ظلم و )، زیرا تن1838، ص3، جق1416ري شهري، 

  بخشد.بشري حیات می ۀپذیري است که به جامعظلم
ظلـم و   ۀلأظلم ما را بـه اهمیـت مسـ    ةگرچه آیات قرآنی و انبوه روایات دربار

کند، امـا فهـم چگـونگی نگـرش قـرآن و      آثار و پیامدهاي آن در جامعه آشنا می
و آثـار آن در جامعـه نیازمنـد    پذیري ظلمظلم و به موضوع  :معصومین ةسیر
مند در آیات قـرآن بـه عنـوان کتـاب هـدایت بشـري و روایـات        مل روشأیک ت

  است که هدف این نوشتار است. :معصومین
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توان در مباحثی که در باب عدالت و حرمـت  هاي تحقیق پیش رو را میزمینه
توجـه  هاي دور مورد ظلم سخن رفته است، سراغ گرفت. این مباحث که از زمان
اند، در تفاسیر و کتـب  بوده است، مفسران و اندیشمندان مختلف به آن نظر داشته

روایی، ذیل تفسیر آیات مربوط به ظلم و در کتـب فقهـی، تحـت عنـوان عـدل و      
  حرمت ظلم و غیره، مطرح شده است. عدالت و یا

چون مفهوم ظلم در لغت و اصطالح و علـل و عوامـل   هماین پژوهش مسائلی 
آثار و پیامدهاي آن را از دیدگاه قرآن و حدیث مورد بررسی  ،پذیريلمو ظظلم 
و  هاي رهایی از ظلم و سلطه بـه اختصـار برشـمرده اسـت    داده و در پایان راهقرار 

دانـد کـه در قـرآن کـریم و روایـات      بداعت و تازگی آن را وامدار اشـاراتی مـی  
  له داشته است. أپیشوایان دین به این مس

نماید، اهمیت و توجهی اسـت کـه   م چنین کاري را ضروري میآنچه که انجا
ظلـم و ارزش زنـدگی انسـانی کـه      ۀلأهاي دینی ما (قرآن و حدیث) به مسـ آموزه

باشد، داشته است و این تنهـا  هدف از آن رسیدن به رشد و بالندگی و سعادت می
 یقیناً .تپذیر اساي عاري از هرگونه ظلم امکانامنیت و آرامش و جامعه ۀدر سای

آگاهی بخشی جوامع بشري در شـناخت علـل و عوامـل ظلـم و کارکردهـاي آن      
  کـن کـردن ظلـم از اجتمـاع و ایجـاد     توانـد در ریشـه  کارساز خواهـد بـود و مـی   

) باشـد،  279(بقـره/  ]نَال تَْظلمونَ و ال تُْظلَمـو [ ۀشـریف  ۀاي که مصداق آیجامعه
  ثر واقع شود.ؤم

  مفهوم شناسی ظلم. 2
 در لغت به معنی قرار دادن چیزي در غیـر موضـع و محـل خـود و اصـطالحاً     ظلم 

(ابـن منظـور،    مقابـل عـدل اسـت    ۀتعدي و تجاوز به دیگـري را گوینـد کـه نقطـ    
ظلم به دو معنی اسـت: نخسـت بـه    «گوید: ) ابن فارس می374، ص12، جق1414

گاهی کـه  مفهوم مخالفت نور و روشنایی، و دوم به معنی قرار دادن چیزي در جای
از ایـن رو، اهـل لغـت و     .)468، ص3، جق1404(ابن فـارس،  » آن نیست ۀشایست

داننـد.  آن می ةبسیاري از علما ظلم را به معناي نهادن هرچیزي در غیر موضع ویژ
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از نظر آنان ظلم در شرع به معناي تعدي از حق به سوي باطل است (ر.ك: راغب 
  ).537، صق1412اصفهانى، 

  ، ظلم به سه قسم بازگشت دارد:از دیدگاه قرآنی
  . کفـر و شـرك و نفـاق، از ایـن نـوع بـه شـمار       ظلم میان انسان و خداونـد  .1
شْرِك بِاهللاِ[فرماید: آیند، لذا میمی رْك لَظُلْم عظیمیا بنَی ال تُ ) 13(لقمان/ ] إِنَّ الشِّ

چـه کـه   خداونـد و آن  ۀن و مقـام و صـفات جاللیـه و جمالیـ    أو نیز کوتاهی در شـ 
علَـى    م ممنِ افْتَرىظْلَو منْ أ[فرماید: وحدانیت و یگانگی حق اوست چنانچه می

  .)21نعام/(ا ]و کَذَّب بِآیاتهاهللاِ کَذباً أ
: ضایع کردن حقوق دیگران در ست ازا مردم که عبارت ظلم میان انسان و .2

گناهـانی کـه    اسـت و از  شان و این از گناهان کبیـره جان و اهل و مال و متعلقات
و [آیاتی که به این نـوع ظلـم اشـاره دارد عبارتنـد از:      ۀشود. از نمونبخشیده نمی
یئَۀٍ س یس زاءلَى اهللاِجع رُهأج ب الظَّالئَۀٌ مثْلُها فَمنْ عفا و أصلَح فَ حال ی ا  مینَ إِنَّهإِنَّم

ولئک لَهم عذاب اُرضِ بِغَیرِ الْحقِّ النَّاس و یبغُونَ فی األنَ السبیلُ علَى الَّذینَ یْظلمو
42و  40(شوري/ ]ألیم(.  

ترین نوع ظلم اسـت،  . ظلم به خود، گستردهظلم میان انسان و نفس خویش .3
گردد، و آن کوتاهی در حق نفس و تباه کردن آن ها به آن برمیظلم ۀچرا که هم

سیدن نفس به کمال، با گرایش به امور مادي دنیـوي. ظلـم   است و مانع شدن از ر
  زیر از این نوع است: ۀدر دو آی
]هنَفْسل مظال منْهنَفْسی[؛ )32(فاطر/ ]فَم ت إِنِّی َظلَم بر ت   .)44(نمل/ ] قالَ

 انسـان بـا خـدا، انسـان بـا      ۀظلم در مفهوم اسالمی ابعادي گسترده دارد و رابط
شود؛ و همگون ها را نیز شامل میملت ۀهاي دیگر و رابطبا انسانخویشتن، انسان 

  شود.با معناي لغوي آن، شامل هر نوع عملی که حقی را ضایع گرداند، می
  ثیر قـرار أابعـاد و زوایـاي زنـدگی بشـري را تحـت تـ       ۀدر نگاه دین، ظلم همـ 

 وسـیع و مصـادیق گونـاگون اسـت کـه در ابعـاد مختلـف        ۀدهد و داراي دامنـ می
عبادي، فردي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي قابل مشاهده اسـت. مـا در   
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اي از علـل و عوامـل ظلـم و    ها، به اختصار به پارهجا بدون تفکیک این حوزه این
ابعـاد   ةکنـیم، چـرا کـه بحـث دربـار     می پذیري، و آثار و پیامدهاي آن اشارهظلم

این مقـال بیـرون    ۀکه از حوصلطلبد مختلف ظلم هر یک تحقیقی جداگانه را می
  2است.

  پذیريعلل و مبانی ظلم و ظلم .3
تن به ذلت دهد و  کند و یابه دیگران ظلم میشود انسان ال که چگونه میؤاین س

مـل دارد و  أپذیرد، جـاي ت ظلم را بپذیرد در حالی که نه عقل و نه شرع آن را می
شـوند؟  مـی  پـذیر م و برخی ظلمبرخی افراد ظالیابی کرد که چرا باید آن را ریشه

پذیرش ظلم از منظر قـرآن و  و  گراییظلمترین دالیل در این جا به برخی از مهم
  کنیم:روایات اشاره می

 ضعف ایمان. 1ـ3
پـذیري ضـعف ایمـان در افـراد     ظلمظلم و هاي قرآنی یکی از عوامل طبق آموزه

شخصی نـه از جـزاى    چنین ،است، زیرا هر که به پروردگارش ایمان آورده باشد
جـن   ۀمبارکـ  ةسـور  13 ۀچنان که در آیـ هراسد.  نقصان حق مردم و نه از ظلم مى

 .)13(جن/ ]فَمنْ یؤْمنْ بِرَبه فَال یخاف بخْساً و ال رهقاً[فرماید: می
أي نقصـاناً  «فرماید: ) میو ال رهقاً) و (فَال یخاف بخْساًشیخ طوسی در تفسیر (

)؛ یعنى از 152، ص10 تا، ج(طوسی، بی» تحقه من الثواب و ال یخاف ظلماًفیما یس
  ترسند.گذارند و از ظلم و ستم نمی ثواب کم نمى

به معناى نقص است، اما نـه هـر نقصـى،    » بخس«در بافت زبانی این آیه کلمه 
ـق «بلکه نقص بر سبیل ظلم. یعنی کاستنی که موجب ظلـم شـود، و کلمـه     ه بـه  » ر

، ق1417ا گرفتن و احاطه کردن نامالیمات بـه انسـان اسـت (طباطبـایی،     معناى فر
  ).45، ص20 ج

از این رو، بافت عمومی(سیاق) آیه بـر ایـن مطلـب داللـت دارد، کسـانی کـه       
کننـد تـا ایـن کـه از      ایمان دارند، به کسى ظلم نکرده و حق کسى را نـاقص نمـى  
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ــا دنیاپرســتا    ،هــاي زمــانن و طــاغوتجــزاى آن بترســند. بنــابراین، در برخــورد ب
به غیـر از   ،ایمان ۀکنند و با داشتن سرمایواهمه و با قاطعیت و صالبت رفتار میبی

  هراسند.خداوند از هیچ قدرت و نیرویی نمی
کسانی که ایمان و اعتقاد آنها ضعیف است توانایی ایستادگی در مقابل ظلم و 

خــواهی و عــدالت ســتیزيدهنــد، بــه همــین خــاطر از ظلــمســتم را از دســت مــی
توانند در برابر دهند. از این رو، تنها کسانی میروگردانند و تن به پذیرش ظلم می

 فرمایـد: کـه قـرآن مـی    ظلم ایستادگی کنند که ایمانی راسخ داشته باشـند. چنـان  
 ] ونولئـک لَهـم األمـنُ و هـم مهتَـد     اُلَم یلبِسوا ایمـانَهم بُِظــلم   اَلَّذینَ ءامنوا و[

  .)82(انعام/

  نفس ۀعدم تزکی. 2ـ3
هاي کفر و گناه و اخالق نفس و تطهیر پیروان خود از آلودگی ۀاسالم براي تزکی

قَـد اَفلَـح   [شمارد: تزکیه می ۀناپسند اهمیت زیادي قائل شده و رستگاري را نتیج
  .)9(شمس/ ]من زکّاها
به معنـاي طهـارت و    ،است که در بافت زبانی این آیه به کار رفته ،»زکا« ةواژ

، 1 ، ج1372؛ طبرســـی، 213ص ،ق1412(راغـــب اصـــفهانی،  پـــاکیزگی اســـت
  ).212ص

جایی که یکی از اهـداف بعثـت   رود تا اشارات قرآنی از این مرحله باالتر می
ینَ  على الْمـؤْمن د منَّ اهللاُلَقَ[فرماید: که می کند. چنانرا تزکیه معرفی می :انبیا
عوالًإِذْ بسر یهِمنْ أ ثَ فم...یهِم   .)164(آل عمران/3] نفُسهِم یتْلُواْ علَیهِم ءایاته و یزَکِّ

   ربعینَ لَیلَـۀً ثُـم اتخََّـذْتم   و إِذْ واعدنَا موسى أ[فرماید: و نیز در جاي دیگر می
أالْع و هدعن بلَ مإِذْ ج ونَ * ومَظال نتُم      لَّکُـمالْفُرْقَـانَ لَع و تَـابالْک وسـىنَـا ماتَیء

  .)53و  51(بقره/ 4] تهْتَدون
نفـس دعـوت    ۀالهی تزکی :پیامبران تهاي بعثدر واقع نه تنها یکی از علت

که بافـت   مهم پیامبري نیز تزکیه است. چنان عناصرشدگان است، بلکه یکی از 
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چهـل   7ابتـدا موسـی   ؛آن است ةدهند زبانی و سیاق در آیات مورد بحث نشان
نفس پرداخت و سپس کتاب و فرقان به او داده شـد   ۀشبانه روز به عبادت و تزکی

اعـراف   ةسور 150تا  142زیرا اگر آیات  ،تا به سوي خداوند دعوت کننده باشد
شـریعت و   7را مطالعه کنیم خواهیم دید این مواعد براى آن بود که به موسـى 

، 1 ، ج1377ه نمایـد (قرشـی،   اسرائیل را ادارا با آن قوانین، بنىتورات نازل شود ت
  .)127ص

عدم تزکیه و خودسازي از سـامري پیـروي    دلیلبه  7و از طرفی قوم موسی
پرسـتی روي آوردنـد و در   به گوسـاله  7کردند و به جاي صبر در غیاب موسی

ایـن رو در   نتیجه به جاي هدایت، ضاللت را پذیرفتند و ظالم بـه خـود شـدند. از   
گـر ایـن معنـا باشـد     به کار رفته اسـت تـا بیـان    ]و أنتُم َظالمونَ[آیه عبارت  ۀادام

  ).233، ص1 ، ج1372(طبرسی، 
نفـس در افـراد اسـت     ۀپذیري عدم تزکیـ ظلمظلم و از این رو، یکی از دالیل 

که عدم تزکیه خود بـه عوامـل دیگـر از جملـه کفـر، نفـاق، نافرمـانی خداونـد و         
  بازگشت دارد. ،صادیق بارز ظلم استکه از م ،اب گناه و...ارتک

أیها الرَّسـولُ  [فرماید: می 9مائده خطاب به پیامبر ةسور 41 ۀخداوند در آی ی
فْواههِم و لَـم تُـؤْمن   لَّذینَ قَالُواْ ءامنَّـا بِـأ   یحْزُنک الَّذینَ یسرِعونَ فىِ الْکُفْرِ منَ اال

مهبِ ...  قُلُوبلْکَذونَ لاعمواْ سادینَ هنَ الَّذم اهللاُو رِدن یم وتْنَتَهنَ   فم لَه کلفَلَن تَم
  .)41(مائده/ ]ن یطَهرَ قُلُوبهمئک الَّذینَ لَم یرِد اهللاُ أولَاُ شَیًا اهللاِ

م پذیرش دیـن  قرآن کریم در این آیه عدم تزکیه را به اظهار کفر، نفاق و عد
پوشـی کـافران از روي عنـاد و نفـاق سـبب زنگـار       دهد، زیرا پردهالهی نسبت می

، 11 ، جق1420(فخـر رازي،   شـد  گرفتن و در نتیجه عدم تزکیه قلب آنها خواهد
  .)89، ص3 ، ج1363؛ حسینى، 360ص

که  ،آل عمران، نافرمانی خداوند و ارتکاب گناه ةسور 77 ۀقرآن کریم در آی
شـمارد (آل  مـی ا از موانع طهارت قلـب و تزکیـه بر  ر ،مصادیق ظلم است از دیگر
  .)77عمران/
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شمارد یکی از علل پذیرش ظلم و ظلم کردن را عدم تزکیه می 1امام خمینی
  فرماید:و می
عـدم تزکیـه    ۀظلم کردن، هـر دواش از ناحیـ  ـ   ظالمـ   زیر بار ظلم رفتن، مثل«

از عید، این سوره را مستحب است بخوانند امر بـه  در نم .یکَّزَن تَم حفلَد أاست؛ قَ
ـ فَ هبر اسم رَکَذَ ی وکَّزَن تَم حفلَأ دتزکیه و ذکر اهللا، ذکر اسم اهللا: قَ ی. تزکیـه،  لَّص

ها مراتبی است، اگر ما به ایـن رسـیده بـودیم، نـه حـال      ، اینةذکر اسم اهللا و صلو
ظالم بودیم، همه از ایـن اسـت کـه     کردیم براي پذیرش ظلم و نهانفعالی پیدا می
و ـ   مگـر خـدا عنایـت کنـد    ـ   ها تزکیه نشدند و نخواهند شددولت ،تزکیه نشدیم

(موسـوي  » گیرنـد اند، بار ظلم را بـه دوش مـی  هایی که تزکیه نشدهملت .نداظالم
  ).499، ص18، ج1369، 1خمینی

 خواهی دنیاطلبی و دنیاـ 3.3
دنیـا عجـز و تـذلل بیشـتري دارنـد و بـه خـاطر        افراد حریص و طمع کار نسبت به 

ها و امیال نفسانی و به دست آوردن مال و جاه و مقام و ریاست دست به خواهش
دهند و در نتیجه به خاطر گرایش به دنیا، زنند و به هر خواري تن میهر کاري می

هـاي دینـی انسـان را از    دهند. از این روست کـه در آمـوزه  به پذیرش ظلم تن می
شم داشت به آن چه کـه در دسـت دیگـران اسـت، توجـه داده و نهـی فرمـوده        چ

زواجـاً مـنْهم   ما متَّعنا بِـه أ   یک إِلىو ال تَمدنَّ عینَ[فرمایـد:  است. قرآن کریم می
یهف منَهنَفْتنْیا لیاةِ الدرَةَ الْحهأ ز رٌ وخَی کبقُ ر رِز قىو131(طه/ ] ب(.  

شود. امام یرا گرایش به دنیا موجب گرایش به ظالم و پذیرش ظلم و ستم میز
  فرماید:می 7سجاد
»تَفَکَّرُونَ، وینَ یمِ الَّذنَ الْقَواهللاِ م ادبا؛ فَـإِنَّ اهللاَ   ال تَرْکَنُوا إِلَى فَکُونُوا عنْیـزَّ   الدع
 5»)113(هـود/  ]ى الَّذینَ َظلَموا فَتَمسکُم النَّارو ال تَرْکَنُوا إِلَ[ :9قَالَ لمحمد وجلَّ

ــی،  ــویزي، 75، ص 8، ج1362(کلینـ ــی حـ ــن 400، ص2، جق1412؛ عروسـ ؛ ابـ
  .)11، ص2 ، جق1429، البضاعۀ المزجاةقاریاغدى، 
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ها بسیاري از ظلم ۀیابیم که ریشمیپذیري بشر، دربا کمی دقت در تاریخ ظلم
بـه همـان   چرا کـه   ؛بی و تعلقات آدمی نسبت به دنیاستها در دنیاطلپذیريو ظلم

نیـازي از آن  کند، قناعت و بـی اندازه که حرص و طمع انسان را خوار و ذلیل می
 فرمایـد: مـی  9بخشد. رسول خداچه که در دست مردم است به انسان عزت می

 6» وثَقَ منْه بِما فی یـد غَیـرِه  اهللاِ أ فَلْیکُنْ بِما فی ید  النَّاسِ  غْنَىأ  یکُونَ  أراد أنْ  منْ«
  .)532، ص21، جق1409؛ حر عاملى، 8، ح139، ص2، ج1365(کلینی، 

و پرهیز از آن تـا آن جـا اهمیـت دارد کـه یکـی از اصـول        مسألهتوجه به این 
الْکُفْرِ ثَالثَۀٌ:   صولُاُ« نقل شده که فرمود: 7کفر شمرده شده است. از امام صادق

أما الْحرْص فَإِنَّ آدم ع حینَ نُهِی عـنِ الشَّـجرَة  حرْص و االْ   7»الستکْبار و الْحسد، فَ
  .)419، صق1400؛ ابن بابویه، 219، ص2، ج1362(کلینی، 

میرانـد و   خواهی را میستیزي و عدالتاز این رو، طمع و دنیاپرستی تفکر ظلم
سازد. وقتی انسان به دام حـرص و طمـع    را احیا میگرایانه و چاپلوسی  تفکر تملق

هاي درونـی و  کند، بنابراین تمام سرمایهشود، دنیا در نظر او زیبا جلوه می گرفتار 
کنـد و  ها و امیال خود صرف مییابی به خواهشبیرونی خویش را در مسیر دست
ور طبیعی تواند به طش دست بردارد و چون نمیادر نتیجه حاضر نیست از تعلقات

  به همه آرزوهاي خود دست یابد، بـراي بـه دسـت آوردن دنیـا بـه دیگـران ظلـم       
  پذیرد.دهد و ستم را میکند و یا تن به ذلت میمی

   پیروي از هوي و هوسـ 4.3
اي براي ظلم به شمار آمده است، ترین مواردي که در قرآن به عنوان زمینهاز مهم

گویـد: ظالمـان   مورد صفات ظـالمین مـی  پیروي از هواي نفس است. خداوند در 
فرو افتـاده   هاهاى جهل و نادانى بر قلب آنباشند که پردهدانش میهواپرست و بى

(مکـارم  ت اسـ  و خرافات و تعصبات جاهلى فضاى فکر آنها را تیره و تـار کـرده  
فرمایـد:  روم می ةسور 29 ۀبه همین جهت در آی .)414، ص16 ، ج1374شیرازي، 

]بوا ألِ اتَّبالَّذینَ َظلَم عنْ یلْمٍ فَمرِ عبِغَی مهواءنْ أضَـلَّ اهللاُ هدي مـنْ    هم ـممـا لَه و 
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]۱۳۴[  

  .)29(روم/ ]ناصرینَ
هـاى خـویش بـدون علـم و     هـوس  براساس سیاق ایـن آیـه، ظالمـان از هـوا و    

 اندکنند و تابع هیچ منطقى نیستند! از این رو، ظالم شناخته شدهآگاهى پیروى مى
  شـان بـه وادي گمراهـی افکنـده اسـت و کسـى      ها را بـه خـاطر ظلـم   و خداوند آن

، 1417اسـت، هـدایت کنـد (طباطبـایی،      ها را که خدا گمـراه کـرده  تواند آننمى
  .)177، ص16 ج

(ابـن حیـون،    8» یعـرِف قَـدره  أنْ ال الًبِالْمرْء جه  کَفَى«فرماید: می 7امام علی
انسـان   .)231، ص1، جق1413؛ شـیخ مفیـد،   97، ص1 جق، 1385دعائم اإلسالم، 

هـاي نفسـانی   بر اثر پیـروي از خـواهش   ،شناسدچون قدر و منزلت خویش را نمی
  کند.دچار گمراهی شده و در حق خود و دیگران ظلم می

ـنِ اسـتعبدته المطالـب   إ«و باز در کالمی دیگر فرمود:  تمیمـی   9»نّما الجاهلُ م)
هاي خـود پیـروي   کالم حضرت کسی که از هوس )؛ سیاق73، ص1366آمدي، 

اي رانی و پیروي از هواي نفس زمینـه کند، زیرا هوسکند را جاهل معرفی میمی
براي گرایش بـه ظلـم و پـذیرش ظلـم خواهـد بـود و مفاسـد فـردي و اجتمـاعی          

اي به دنبال خواهد داشت و موجب سقوط جوامع و فاصله گـرفتن انسـان   گسترده
رانی و ظلم به نفس در جامعه فراگیر شود، زیرا اگر هوسسانی میهاي اناز ارزش

رود. چنـان کـه در احادیـث    شود، امید به اجراي عدالت به طور کلی از بـین مـی  
فرمایـد:  مـی  7، به این معنا توجه داده شده است. امام علی:پیشوایان معصوم

»فلُ  کَیدعی  یف  رِه؟!    غَیـهنَفس ـمظْلنْ ی؛ ري 455، ص1366(تمیمـی آمـدي،    10»م
  .)3335، ص2، جق1416شهري، 

 کفرگرایی و تمایل به بیگانگان. 5ـ3
پذیري و ظلم اجتماعی، کفرگرایی افراد و جامعه، و تمایل هاي ظلماز دیگر زمینه

یها الَّذینَ آمنُـوا ال تَتَّخـذُوا   یا أ[ ن و بیگانگان است، خداوند می فرمایـد: ابه کافر
صارى یهودالْ  فَإِنَّـه مـنْهم إِنَّ اهللاَ   ولیاء بعضٍ و منْ یتَولَّهم منْکُمأولیاء بعضُهم أ  و النَّ
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ـ  * الیهدي الْقَوم الظَّالمینَ سی ـرَضینَ فىِ قُلُوبِهِم مقُولُـونَ   فَترََى الَّذی ـیهِمونَ فرِع
صیبنَا دائرَةٌخشى أنَ   .)52ـ51(مائده/ 11] ...ن تُ

صـارى ال تَتَّخ[خداى سبحان در جمله مورد بحث که فرموده:    ذُوا الْیهود و النَّ
طور مطلق فرموده: یهود و ه والیت را مقید به هیچ قیدي نکرده و ب ۀلأ، مس]ولیاءأ

شریفه از این جهت مطلق است، چیزى که  ۀنصارا را اولیاى خود مگیرید، پس آی
بینى که به سرعت  تو اى پیامبر بیماردالن را مى«فرماید:  بعدى که مى ۀاز آی هست

، ...»ى بـر سـر مـا بیایـد    یـ ترسیم بال د مىگوین روند و مى به طرف یهود و نصارا مى
 ۀشود که مراد از والیت نوعى از نزدیکى و اتصـال اسـت کـه بـا بهانـ      فهمیده مى

اى  هـود و نصـارا دولتـى و سـلطه    بیماردالن متناسـب باشـد و آن ایـن اسـت کـه ی     
آنان منکوب شوند...  ۀاند در تحت سلط ترسیده اند که مسلمانان بیمار دل مى داشته

آنان محفوظ بماننـد   ۀ، آنان را ناصر خود گرفته تا از شر دولت و سلط]از این رو[
انـد و بـا آنهـا دوسـتى      ترسـیده  ممکن است از خـود یهـود و نصـارا مـى     ]و نیز[... 
از  .)369، ص5 ، جق1417(طباطبـایی،   اند که از شرشان محفـوظ بماننـد   هکرد مى

، کسی که یهود و نصاري را به دوستی گیرد جزء آنها 51 ۀاین رو، بافت زبانی آی
م الظَّالمینَِإنَّ اهللاَ[شمرده و ظالم خوانده است:  و دي الْقَ ه و در آیـات دیگـر    ] ال ی

هی فرموده است و علت این امر را چنین توضیح از دوستی با دشمنان و بیگانگان ن
  فرماید:دهد و میمی
همـراز مگیریـد.    ]دوسـت و [اید، از غیر خودتان،  اى کسانى که ایمان آورده«

ورزند. آرزو دارنـد کـه در رنـج     از هیچ نابکارى در حق شما کوتاهى نمى ]آنان[
شـان نهـان   يهـا  شـان آشـکار اسـت و آنچـه سـینه     بیفتید. دشمنى از لحن و سـخن 

را براى شما بیان  ] ى دشمنى آنان[ها تر است. در حقیقت، ما نشانهدارد، بزرگ مى
کردیم، اگر تعقل کنید. هان، شما کسـانى هسـتید کـه آنـان را دوسـت داریـد، و       

ایمـان   ]ى خـدا [هـا کتـاب  ۀآنان شما را دوست ندارند، و شما به هم ] که حال آن[
 ] بـا هـم  [و چـون  » ایمـان آوردیـم.  «گویند:  د مىدارید و چون با شما برخورد کنن

به خشم «گزند. بگو:  خلوت کنند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را مى
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]۱۳۶[  

  .)118ـ119(آل عمران/»  ها داناست که خداوند به راز درون سینه» خود بمیرید
نیز در آیات دیگر از دوستی با مشرکان و کافران از اهل کتاب نهی فرموده، و 

  فرماید:یم
دوسـت   ] هـیچ کـدام  [اند، و نه مشرکان  نه کسانى که از اهل کتاب کافر شده«
که خدا هر که را  دارند خیرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آید، با آن نمى

 »  بخشـى عظـیم اسـت    خواهد به رحمت خود اختصاص دهد، و خدا داراى فـزون 
  .)105(بقره/
غدر روابط با غیرمسلمانان بر رعایت میثاق و نفی کید أبا وجود ت ]از این رو،[«
 ۀتوانـد بـه عنـوان قضـی    اندیشی و احتیاط باید همراه باشد؛ این نکته هم مـی با دور

اهل کتاب دوران صدر اسالم مطرح شود و  تاریخی در مورد روحیات مشرکان و
  »توانـد بـه عنـوان یـک اسـتراتژي اسـالمی در مقابـل مطلـق غیـر مسـلمان          هم می
  .)520، ص1385زاده، ضی(قا

گري ندارند و طلبی و ستمجویی و برتريرا چنین کسانی اهتمامی جز امتیاززی
اي جز مسلط شدن بر جان و مال و ممالک مسلمین ندارند، پس باید توجـه  انگیزه

  داشت کـه کفرپیشـگی و تمایـل بـه کـافرین و کسـانی کـه بـا فرهنـگ اسـالمی          
پـذیري و  اي بـراي ظلـم  بـراي جامعـه و زمینـه   اند چیزي جز ذلت و خواري بیگانه

 پیدایش ظلم در جامعه نیست.

 مداهنه با ظلم و ظالم و تمایل به آن. 6ـ3
بینَ * ودوا لَـو تُـدهنُ     [ فرمایـد: می 9خداوند خطاب به پیامبر فَال تُطـعِ الْمکَـذِّ

شَّ ازٍ ممهینٍ * هم الَّفکُلَّ ح عال تُط نُونَ * وهدبِنَمیمٍ *فَی اء     تَـدعـرِ ملْخَینَّـاعٍ لم
  .)8ـ12(قلم/ 12]ثیمٍأ

هن« ةواژ که در آیه به کار رفته است در اصل بـه معنـی مسـامحه و سـازش    » د 
، 2، جق1404؛ ابـن فـارس،   27، ص4ق، ج1410(فراهیـدي،   کاري در حق است

به اصـطالح  به معناي روغن مالی و » ادهان«) و در لغت به معناي روغن و 308ص
است، که کنایه از روي خوش نشان دادن (موسوي همدانی، » ماست مالی«فارسی 
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) و نرمی کردن در جایی است که نباید روي خـوش نشـان   620، ص19 ، ج1374
(دلشـاد   رودهـاي مـذموم و منافقانـه بـه کـار مـی      در مـورد انعطـاف   داد و معموالً

ونه سازش و همراهی با باطل که گبنابراین مداهنه به هر .)305، ص1385تهرانی، 
از آنجـا کـه همراهـی و متمایـل شـدن بـه        شود.در آن حقی از بین رود، گفته می
شود کـه انسـان دسـت بـه انجـام      شود و سبب میباطل باعث پذیرش باطل نیز می

کوشند تا از طریق فاسد کـردن   کارهاي باطل بزند، نیروهاى استکبارى مترفان مى
ى شدن بر آن، جامعه و نظام سیاسى را به تباهى بکشـند، تـا   دستگاه دینى و مستول

راى فسـاد  از این راه بتوانند نفوذ بیشتري در جامعه داشته باشند، و در عین حـال بـ  
بنـابراین، کسـی    .)215، ص16 ، ج1377(مترجمـان،   پوششى شرعى فراهم آورند

ستادگی کند؛ زیـرا  تواند ایکه به آنها تمایل داشته باشد، دیگر در مقابل باطل نمی
اولین کسی که باید با او مبـارزه کنـد، خـود شـخص اسـت. از ایـن رو، یکـی از        

پـذیري و پـذیرش باطـل، روحیـه سـازش کارانـه و       هاي پیدایش ظلم و ظلمزمینه
-مداهنه با اهل ظلم است و از منظر قرآن و روایات، گرایش به ظلم یکی از مهـم 

هـاي فکـري، اجتمـاعی و     نـواع آسـیب  پذیري اسـت کـه منشـأ ا   ترین عوامل ظلم
  باشد.عقیدتی می

هود، انسان را از سازش و مداهنه با اهل ظلـم نهـی    ةسور 113 ۀخداوند در آی
ر و مـا لَکُـم مـنْ    و ال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ َظلَموا فَتَمسکُم النَّا[ فرماید:کند و میمی

صرُونَولیاء ثُم ال تُدونِ اهللاِ منْ أ   .)113(هود/ ]نْ
در لغت به معناى میل کردن به سوى چیزى و تسـکین دادن خـاطر بـه    » رکن«
ناى اعتماد کردن ) و نیز به مع185، ص13، جق1414آن است (ابن منظور،  ۀوسیل

  .)2126، ص5، جق1407(جوهري،  هم گفته شده است
که رکون بـه  حق مطلب این است «ذیل این آیه آمده است:  المیزاندر تفسیر 

معناى صرف اعتماد نیست، بلکه اعتمادى است که توأم با میل باشد، و بـه همـین   
و تفسیرى که اهل لغت » على«شود، نه با  متعدى مى» الى«جهت است که با حرف 

کـاران،  اند تفسیر به معناى اعم است. بنابر این، رکون به سوى ستم براى آن کرده
میل و رغبت به آنان باشد،... که در امر دیـن   یک نوع اعتمادى است که ناشى از
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]۱۳۸[  

ش تـوأم بـا نـوعى    اکاران نزدیک شود که نزدیکیو یا حیات دینى طورى به ستم
  .)50، ص11 ، جق1417(طباطبایی، » باشد اعتماد و اتکا
باشـد  نوعی اعتماد و تمایل پیدا کردن به چیزي یا کسـی مـی  » رکون«پس در 

برد که در این تمایل یک نوع سازش نیز وجود یکه انسان از آن سود و منفعت م
  از ایــن رو، تمایــل پیــدا کــردن و اعتمــاد بــه قــول و فعــل هــر دو را شــامل  .دارد
  شود.می

مبارزه با ظلم  ،که تاریخ نیز گواه بر آن است ،هاي مکتب نبويیکی از آموزه
است. او آمده  9پیامبر اکرم ةو عدم مداهنه با ظلم و باطل است. چنان که دربار

ــع     حتــی در بــدترین شــرایط، آن زمــان کــه بــه مــرگ تهدیــد شــد و یــا بــا تطمی
که دعوت به حق و مبارزه با ظلم و جهـل  ـ   شاخواستند او را از انجام رسالتمی
ترین تمایل و انحرافی پیـدا نکـرد و در راه نجـات بشـر و     بازدارند، کوچکـ   بود

گـران همـراه نشـد و بـدون هـیچ      سـتم مبارزه با ظلم و ستم تن به سازش نداد و با 
  فرماید:هاي سران و اشراف قریش میاي در پاسخ به وعدهمداهنه
خورشید را در دست راسـت مـن و    ]سران و اشراف قریش[به خداقسم، اگر «

دارم تا آن ماه را در دست چپ من قرار دهند، هرگز از دعوت خود دست برنمی
سـحاق بـن   ا(محمـد بـن   » ه آن کشـته شـوم  که خداوند آن را انتشار دهد یـا در را 

، 2ق، ج1386؛ ابـن أثیـر،   67، ص2تـا، ج ؛ طبـري، بـی  135، ص2تـا، ج یسار، بـی 
  .)64ص

 جهل و شهوت. 7ـ3
کند، پذیري و این که انسان چگونه به خودش ظلم میظلمظلم و با دقت در علل 

 انینـاد  و جهل تخریبی نقش .توان دریافت که علت این امر جهل آدمی استمی
 جهالـت  و مسـتبد  حاکمان جهالت از اعم است، همسان او عمر با بشر زندگی در

وقتـی انسـان از چیـزي     .دهندمی تن حاکمیت این به که هاییانسان تظلم با همراه
کند و یا مورد ظلم واقع که دانشی در آن ندارد، پیروي کند یا به دیگران ظلم می

ـ [فرمایـد:  ال مـی پذیرد. خداوند متعشود و ظلم را میمی ـوا    بالَّـذینَ َظلَم ـعلِ اتَّب
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  .)29(روم/] هواءهم بِغَیرِ علْمٍ ...أ
کـاري انسـان، پیـروي از    شود که دلیل سـتم سیاق این آیه چنین استنباط می از

  .)177، ص16 ، جق1417هوا و هوس به خاطر جهل است (طباطبایی، 
از چیـزي   ،ر جهل و ندانم کاريآدمی به خاطاز این رو، بسیار پیش آمده که 
کند و همین پیروي کورکورانه سبب پذیرش ظلم که به آن علم ندارد پیروي می

گـاهی نـدارد   آو گاهی نیز به دشمنی با چیزي کـه نسـبت بـه آن     شودو باطل می
  النَّاس« فرماید:آمده است که می 7چنان که در حدیثی از امام علی خیزد.برمی

  .)66، ص1366؛ تمیمی آمدي، 501، صق1414(سید رضى، » لُواأعداء ما جهِ
شـود.  اي براي پذیرش ظلم و هم ظلم به دیگران میاز این رو، جهل هم زمینه

ور انسان قدر خویش را نشناسد و با غوطـه  شودبه این صورت که جهل باعث می
و بر خود رانی پرداخته شدن در منجالب فساد و پیروي از امیال نفسانی به شهوت

الجاهـلُ عبـد   «خـوانیم:  می 7و دیگران ظلم کند. در کالم دیگري از امام علی
ه304، ص1366(تمیمی آمدي،  »شهوت(.  

ش ابه این صورت است که انسان در اثر جهل و پیروي از هواي نفس، شهوت
حق عقل را که علم و یاد گرفتن و سپس اطاعت کردن  ؛کندحکم می شابه عقل

کند، زیرا در اثر جهالت قدر خود را نشـناخته و یـا در اثـر طغیـان     ل میاست، پاما
این گونـه   .داردانسانیت خود ستم روا می شهوت و هوا و هوس بر عقل و قلب و

  پـذیرد در عـین حـال کـه    کنـد و ظلـم را مـی   است که انسان به خودش ظلـم مـی  
  داند.نمی

  ا ظـالم بـه خـود معرفـی    از این رو، در بسیاري از آیات، قـرآن کـریم انسـان ر   
؛ 160؛ اعـراف/ 57(بقـره/  13]... نفُسهم یْظلمونو ما َظلَمونَا و لَکن کاَنُواْ أ[کند: می

است  دلیلبه همین  .)76؛ زخرف/9؛ روم/40؛ عنکبوت/118و  33؛ نحل/70توبه/
 13» أنْفُسـکُم   ُظلْـم ال تَخَافُوا ظُلْم ربکُم و لَکنْ خَافُوا «فرماید: می 7که امام علی

  .)192، ص1366(تمیمی آمدي، 



 

ش
ژوه
پ

سال
ی ا
ماع
اجت

اي 
ه

ال 
، س
می

وزد
ن

مار
، ش
هم

 ة
 سوم

پی 
(پیا

98 ،(
 پاییز

139
2

 

]۱۴۰[  

 نهی از منکر تفاوتی نسبت به ظلم و عدم امر به معروف وبی. 8ـ 3
ترین عوامل انحطاط جوامع بشري و حاکم شدن ظلم بـر فرهنـگ   یکی از بزرگ

ابله با ظلم و ستم عمومی جامعه این است که طرز تفکر افراد در مورد مبارزه و مق
ها در مورد عدالت و عدالت خواهی بمیرد. در این صورت جامعه تصور آنو طرز 

پـذیرد و لـذا نـااهالن و     شـود و ظلـم و سـتم را مـی     در برابر ظلم و ستم تسلیم می
کریمـه بـدان اشـاره     ۀگردند، چنان که در این آی بدترین افراد بر جامعه مسلط می

 ]بعضـــًا بِمــا کــانوا یکســبونکَــذلک نُــولّى بعــض الّظــــلمینَ  و[ شــده اســت:
  .)129(انعام/

هاي پیـدایش ظلـم در جامعـه عـدم امـر بـه       ها و بسـتر باید گفت یکی از زمینه
نهی از منکـر یعنـی اعتـراض علیـه      معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و

یکـی از اهـداف قیـام خـود را علیـه       7پذیري. چنان که امام حسـین ظلم و ظلم
تی مردم نسبت به امر به معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه معرفـی      تفاوبی یزید،
  آیا نمی بینید که بـه حـق عمـل نمـی شـود و از باطـل نهـی       « فرماید:کند و میمی
من به لقـاي پروردگـار خـود در حـالی کـه محـق اسـت،        ؤگردد، تا این که منمی

، پـس مـرگ را جـز سـعادت و زنـدگی بـا       ]و آماده شـهادت شـود  [رغبت جوید 
، ]تابی[؛ مغربی، 245ق، ص1404انی، (حر» بینم.تمکاران را جز در خواري نمیس
  .)150، ص3ج

، 8نیز در بخشی از سخنان خویش به امام حسن و امام حسین 7امام علی
تفاوت آگاهانه و ترك امر به معروف و نهی از منکر را دلیل اصلی تسلط اشرار و 

تترکوا االمر بالمعروف و  ... ال« فرماید:کند و میبدترین افراد بر جامعه معرفی می
؛ ابن ابـی  47، نامه398، ص1385(دشتی، » النهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم

  .)6، ص17تا، جالحدید، بی
از این رو، باید توجه داشت که نه تنها ترك امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر      

 سبب مرگ تفکر عـدالت  گردد، بلکه  گران بر جامعه میاشرار و ستم ۀباعث سلط
 شود.پذیري میخواهی و ظلم
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  هاي وحیانیتمرد و عصیان نسبت به آموزه .9ـ3
کنـد کـه رفتارهـا و    اعراف داستان مردمانی را بازگو می ةسور 167تا  162آیات 

اي هاي وحیـانی زمینـه  کردارهاي ناشایست و تمرد و عصیان آنان نسبت به آموزه
  گر بر آنان شده است.تمبراي سلطه یافتن نیروهاي س

أ لَمواْ منهُم قَوالً غَیرَفَبدلَ الَّذینَ ظَ[ رسـلْنَا علَـیهِم رِجـزًا مـنَ     الَّذى قیلَ لَهم فَ
ونَ... ومْظلا کَانُواْ یبِم اءمأ الس ـ     علَـیهِم إِلـى      ذَّنَ ربک لَیبعثنَإِذْ تَ ـۀِ مامیمِ الْقـون ی

      ــیم حر ــور ــه لَغَفُ ــابِ و إِنَّ ــرِیع الْعقَ لَس ــک بــذَابِ إِنَّ ر الْع ــوء س مهــوم سی[ 
  .)162ـ167(اعراف/

هـاى ایشـان    اسرائیل و نافرمـانى هاي بنىاي از داستاندر آیات مورد بحث پاره
 نقض عهدى که کردند، خداوند به عقوبت گرفتارشان کرده ه دلیلبیان شده که ب

انـد، ایـن    شـان داده  کسانى بر ایشان مسلط کرده که شـکنجه  گرانستماست، و از 
هـایى بـه   اسـرائیل نسـل  حال اسالف ایشان بوده است. از این اسالف و نیاکان بنى

اعتنـایى   وجود آمدند که آیات خدا را به بهاى اندکى فروخته و در امـر دیـن بـى   
ان و تـرك نکـردن مـراوده بـا     شـ کردند، و خداوند آنان را بـه خـاطر سـکوت   می

  ظلم و فسق متجاوزین شناخته است. ظالمان، شریک
گران و موعظه نکـردن  این سنت الهی است که جلوگیرى نکردن از ستم ستم

ایشان در صورت امکان، و قطع نکردن رابطه بـا ایشـان در صـورت عـدم امکـان      
گران و تمموعظه، شرکت در ظلم است، و از طرف پروردگار عذابى در کمین س

  شرکاى ایشان است.
کند و سوگند خورده، کسـانى  خداوند اعالم می 67 ۀاز این روست که در آی

ها را به آنان بچشاند، گماشتنى که بـا   را بر ایشان بگمارد که دائماً بدترین شکنجه
،  8 ، جق1417(ر.ك: طباطبــــایی،  دنیــــا ادامــــه داشــــته باشــــددوام و بقــــاى 

  .)294ـ296ص

  پذیريیامدهاي ظلم و ظلمآثار و پ. 4
پذیري، آثار و پیامدهاي فردي و اجتماعی زیادي است که هـیچ امـري   براي ظلم
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]۱۴۲[  

 ۀکشـاند و نـه تنهـا جامعـ    انسانی را به تباهی نمی ۀچون آن زندگی بشر و جامعهم
ال ؤبلکه انسانیت انسان و کرامت بشري را نیز زیر س ،کشاندانسانی را به تباهی می

پذیري در جامعه اه نجات از این آثار و پیامدها، مبارزه با ظلم و ظلمبرد. تنها رمی
 :ترین آثار و کارکردهایی که قرآن کریم و احادیث معصـومین است. از مهم

  شمارند، عبارتند از: عمل برمی ةپذیري در حوزبراي ظلم

  هاثیر بر سرنوشت انسانأت. 1ـ4
اشت، اثر وضعی ظلم در دنیا در هر نوع ظلم و ستم اثر وضعی به جاي خواهد گذ

در دنیا به نابودي و بدبختی خواهند رسـید   گرنخست این است که قوم ستم ۀوهل
و در آخرت هرگز روي سعادت و رستگاري را نخواهـد دیـد و در دوزخ ابـدي    

  گرفتار خواهد شد.
گـذارد و  ثیر مـی أهاي قرآنی ظلم بر سرنوشت افـراد در آخـرت تـ   طبق آموزه
(الري،  آیـات الظـالمین  شود، سـید الري در کتـاب   عمال آدمی میباعث حبط ا

 نویسد:) می253، ص1377
) و تفسیر 264بقره/( ]يذَاأل و نِّالمم بِکُاتقَدا صلوبطال تُ[ ۀشریف ۀاز صریح آی

ـ  و[ ]آیه[) و تفسیر 18(شعراء/ ]یداًلا وینَربک فم نَلَأ [ ۀمبارک ۀآی ـ  إا منَدقَ ا لـی م
عملوا من عفَ لٍمجلنَعاه هبم که منت و اذیت شود ) مستفاد می23(فرقان/ ]وراًنثُاء

حبط و فساد تمام اعمال خیر و عبادات است، و این منـت و  و ظلم و جور موجب 
اذیت و ظلم و جور بدتر از جمیع کبائر و منکـرات و فـواحش و عصـیات، بلکـه     

 ونَرُافالکَ و[و افساد اعمال، چنانچه فرموده:  بدتر از ارتداد است در حبط و ابطال
هالظَّ مال254بقره/( ]ونَم(.  

در آیات دیگري اراده و تمایل به ظلم و رضایت و محبت به ظالم را موجـب  
کـه   دانـد. چنـان  دچار شدن به عقوبت الهی و عـذاب شـدن بـه آتـش جهـنم مـی      

دهـیم کـه در زمـین     آن سـراى آخـرت را بـراى کسـانى قـرار مـى      «فرموده است: 
ــرى و فســاد نیســتند، و فرجــام   » از آنِ پرهیزگــاران اســت ] خــوش[خواســتار برت
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اند متمایل مشـوید کـه آتـش     و به کسانى که ستم کرده« یا فرموده: ؛)83(قصص/
رسـد، و در برابـر خـدا بـراى شـما دوسـتانى نخواهـد بـود، و          به شـما مـى   ] دوزخ[

  .)113(هود/»  ام یارى نخواهید شدسرانج
کننـد ایجـاد هـر نـوع تغییـر و      هایی از آیات هستند که بیان مـی همچنین نمونه

ها بستگی به وضعیتی دارد که مردم آن جوامـع در  تحول در احوال جوامع و امت
 إِنَّ اهللاَ[ فرمایـد: اند. چنان که میاحوال فردي و اجتماعی خویش به وجود آورده

ا فَالیغَ  مٍ حتى یغَیرُِّ ما بِقَوال وءمٍ ساهللاُ بِقَو ادإِذَا أر و هِمأنفُس واْ ما بِ  مرَد لَـه و مـا   یرُِّ
  .)11رعد/( 15]لَهم من دونه من والٍ

شـقاوت،   ۀزمینـ ل شخصـی و شخصـیتی نیـز    ئمسا ةدر حوزپذیري ظلم و ظلم
 ند.کشـا زنـد و جامعـه را بـه سـوي بـدبختی مـی      افراد را رقم می تهالک و نقمت

ظَهرَ الْفَسـاد  [ :آورنـد جوامع پدید می سرنوشت جوامع را خود مردم آنبنابراین، 
ت أ فىِ الْبرَِّ با کَسرِ بِمحالْب ى النَّاسِ...ود41روم/(] ی(.  

عمل و رفتار خـود   ۀنتیج ،آیدآن چه که بر سر آدمی فرود می ۀاز این رو، هم
عاقبت انظـالم در انتظـار آن جامعـه اسـت و      اي ظلم را بپذیرد،اوست. اگر جامعه

  ثیر سوء خواهد گذاشت.أبرسرنوشت تک تک افراد جامعه ت

 فروپاشی و هالکت جوامع بشري. 2ـ4
پذیري، فروپاشی و هالکت جوامع بشري هاي دینی، یکی از آثار ظلمطبق آموزه

  ارهظلـم آنـان اشـ    ۀله در نتیجـ أاست که قرآن کریم در آیات متعددي به این مسـ 
و تلْک الْقُرَى أَهلَکْنَـاهم لَمـا َظلَمـواْ و جعلْنَـا لمهلکهِـم      [ فرماید:و می 16کندمی

ا دعوم[
ـ د أهلَقَلَ و[؛ و نیز می فرماید: )59کهف/( 17 ـ کنَ ـ  ونَرُا القُ ـ م ـ م لَکُبلن قَ ا م

]وا...ملَظَ
  .)13(یونس/ 18

الهـی ایـن اسـت کـه هـر امـت و        هـاي هاي قرآنی، یکی از سـنت طبق داللت
اي که ظلم را بپذیرد و یا ظالم باشد، خذالن و نابودي در انتظار آن جامعـه  جامعه

گر است، یعنی هر جا که ظلم پذیري به خودي خود ویراناست، زیرا ظلم و ظلم
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]۱۴۴[  

 ۀپاشـد. از نمونـ  رود و فرو مـی و فساد باشد در اثر آن ظلم، جامعه رو به تباهی می
  کلی داشـته و سـنت الهـی هالکـت جوامـع ظـالم و کـافر را بیـان         ۀجنب آیاتی که

هـم   کار بودنـد در ستم ] شامردم[و چه بسیار شهرها را که «دارند، عبارتند از: می
  .)11(انبیاء/ »شکستیم، و پس از آنها قومى دیگر پدید آوردیم...

وامـع در  گر هالکـت آن ج و نیز آیاتی که مربوط به اقوام مختلف است و بیان
و ادیان الهی است که به چنـد نمونـه از    یرش ظلم و پیروي نکردن از انبیاپذ ۀنتیج

  کنیم:این آیات اشاره می
قوم نـوح و عـاد و ثمـود و     ؛کسانى که پیش از آنان بودند ] حال[آیا گزارش «

ن و شهرهاى زیر و رو شده، به ایشـان نرسـیده اسـت؟     ی د قوم ابراهیم و اصحاب م
شان دالیل آشکار برایشان آوردند، خدا بر آن نبود که به آنان سـتم کنـد   پیامبران

  .)70(توبه/» داشتند ى آنان بر خود ستم روا مىول
...  ] هم هالك کـردیم [و قارون و فرعون و هامان را « در جاي دیگري فرمود:

کردیم: از آنان کسـانى بودنـد    ] عذاب[را به گناهش گرفتار  ] از ایشان[و هر یک 
ایشان بادى همراه با شن فروفرستادیم و از آنان کسانى بودند که فریاد  ]سر[که بر 

آنها را فروگرفت و برخـى از آنـان را در زمـین فروبـردیم و بعضـى را       ]بارمرگ[
بلکه خودشان بر خـود سـتم    ،خدا نبود که بر ایشان ستم کرد ] این[غرق کردیم و 

  .)39ـ40(عنکبوت/ »کردند مى
ه در این جا باید به آن توجه کرد این است که در بسیاري از آیـاتی  اي کنکته

وا اَنفُسهم انُکَ[ ۀدهد، جملکه ما را به هالکت جوامع گذشته در اثر ظلم هشدار می
موظلپـذیري و اعـراض   رساند که این جوامع در اثر ظلمآمده است و این می ]نَی

انـد. از ایـن رو، چنـین    ا کـرده بـاري را پیـد  از پذیرش حق چنین سرنوشت نکبـت 
پذیري، هالکـت و سـقوط آن جامعـه    شود که از آثار و پیامدهاي ظلمفهمیده می

گیـرد و چـه در اثـر تبـاهی و     ها را فـرا مـی  عقوبت الهی که آن ۀچه به وسیل ،است
آورد و موجب فروپاشی و هالکـت  پذیري در جامعه به وجود میفسادي که ظلم

  گوید:از ابن عباس روایت شده که مى شود. چنان کهجامعه می
کنـد،  ها را ویران مىام که ظلم و ستم خانهمن از قرآن به خوبی استفاده کرده



  

گی
زند

ک 
 سب
 در
 آن
هاي
امد
و پی

ري 
پذی

لم 
و ظ

لم 
ظ

]۱۴۵[  

مج

ـ ل ۀًآلی کلی ذَف وا إنَّملَا ظَمۀ بِیاوِم خَهِوتیب لکتفَ[[سپس به آیه  ـ علَی ومٍقَ 19]ونَم   
  .)215، ص19، جق1415(آلوسی،  استدالل کرد ])52(نمل/

شود، ظلم پایداري و استحکام جامعه می ۀهمچنان که عدالت و اجراي آن مای
گـردد. چنـان کـه در حـدیثی از     پذیري موجب تباهی و هالکت جامعه میو ظلم

لْم«به آن اشاره شده است:  7امام علی  تـا، یثـی واسـطی، بـی   (ل 20»بوار الرَّعیۀ  الظُّ
  .)346، ص1366؛ تمیمی آمدي، 42ص

ب الـنَّعم و یهلـک       « فرماید:در جاي دیگري میو  الظّلـم یـزلُّ القَـدم، و یسـلُ
1770، ص2، ج1416؛ ري شهري، 456، ص1366(تمیمی آمدي،  21»ماالُم(.  

لْم«کند: ها معرفی میدر کالم دیگري ظلم را سبب نابودي سرزمین یـدمرُ    الظُّ
  .)43ص تا،واسطی، بییثی ل( 22»الدیار

ثیر آن بر زندگی اجتماعی حتی از کفـر  أبشري و ت ۀآثار مخرب ظلم بر جامع
الملک یبقی مع الکفر و الیبقـی  «فرمود:  9و شرك نیز بیشتر است. پیغمبر اکرم

  .)331، ص72، جق1403(مجلسی،  23»مع الظلم
دارد. تـأثیر   هم کفر گناه است و هم ظلم، اما هر گناهی در یک جهـت تـأثیر  

  از هم بپاشد به اندازه ظلم نیست.که نظام یک زندگی را  ینکفر در ا
ست که در بافت زبانی آیات و روایات مورد بحث، ظلـم را عامـل   ا از این رو

معنایی این دو واژه  ةکند. گرچه حوزفروپاشی و هالکت جوامع بشري معرفی می
ل و عمـ  ةشود)، اما در حـوز نزدیک به هم است (کفر از مصادیق ظلم شمرده می

بندي کلی ظلم، تنها ظلم تباهی جوامع کاربرد یکسانی ندارند؛ زیرا کفر در تقسیم
سـاز  اجتماع بیشـتر زمینـه   ةشود که در حوزبه خویشتن و ظلم به خدا را شامل می

یعنی  ،کند، اما ظالمیت، هر سه نوع ظلمپذیري را فراهم میمفاسد اخالقی و ظلم
عمـل   ةشود و در حوزبه دیگران را شامل می ظلم به خویشتن، ظلم به خدا و ظلم

 شود.هاي اجتماعی میشسبب تباهی جامعه و از بین رفتن بسیاري از ارز
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]۱۴۶[  

 تسلط و چیرگی ظالمان بر جامعه. 3ـ4
همان طور که در قسمت علل و مبانی اشاره شد، هرگاه فرهنگ عمومی جامعه به 

و طـرز تفکـر   رش یابـد  و یا ظلم در جامعه گسـت دالیل مختلف پذیراي ظلم شود 
خواهی تغییر یابد، نااهالن و بـدترین افـراد   جامعه نسبت به مبارزه با ظلم و عدالت

  کننــد و هرگونــه کــه خواســتند بــه فســق و فجــور و بــر جامعــه احاطــه پیــدا مــی 
انعام بدان اشاره شده  ۀمبارک ةسور 129ۀ پردازند. چنان که در آینمایی میقدرت
  .)129نعام/(ا ]ى بعض الظّــلمینَ بعضـًا بِما کانوا یکسبونکَذلک نُولّ و[ است:

بافت زبانی این آیه یکـی از آثـار مخـرب ظلـم و سـتم را، تسـلط و چیرگـی        
اي ظلـم پیشـه باشـند و بـا     فرماید اگر جامعهکند و میظالمان بر جامعه معرفی می

در این صورت افرادي  ظلم خود ادامه دهند،ظلم و ستم مبارزه نکنند و در دنیا به 
، 7 (ر.ك: طباطبـایی، ج  دهـیم ها قرار مـی ز جنس خودشان را سرپرست و ولی آنا

اي که ظلم و ستم هاي الهی است که هر جامعهاز این رو، یکی از سنت .)353ص
  شود.را ترویج کنند خود گرفتار سلطه ظالمان وچیرگی آنان می

کَذلک نُولّى بعـض   و[ ۀیر آیـ نقل شده است که در تفس 7از امام محمد باقر
ما انتصر اهللا من ظـالم  «فرمـود:   ،)129نعام/(ا ]الظّــلمینَ بعضـًا بِما کانوا یکسبون

ــالم ــیخ صــدوق،  24»اال بظ ، 1ق، ج1412؛ عروســی حــویزي، 274، ص1368(ش
  .)767ص

ت إِنَّ الْملُوك إِذَا[فرماید: نمل که می ةسور 34 ۀخداوند در آی دخَلُواْ قَرْیۀً  قَالَ
، به این نکته اشـاره  )34(نمل/ ]أفْسدوها و جعلُواْ أعزَّةَ أهلها أذلَّۀً و کَذَلک یفْعلُونَ

مشروع که براساس مشروعیت سیاسی و هاي حاکمان زور و غیرکند که سلطهمی
چنین آید. عامل ذلت آن ملت به شمار می ،اهداف مقبول ملی شکل نگرفته است

تواند آید میها و افراد گروه پدید میملت و دولت و یا گروه هایی که میانسلطه
  عامل اصلی ذلت و خواري ملت و یا افراد گروه باشد.
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 نا امنی و عدم آرامش (عدم امنیت در جامعه). 4ـ4
سخن به میـان آورده اسـت و بـه    » امنیت«قرآن کریم در موارد متعددي از نعمت 

ب هـذَا الْبیـت *   فَلْیعبـدوا ر [کنـد:  ه عنوان یک نعمت الهی یاد میویژه از آن ب
 ۀکعبه را خان ۀو نیز خان؛ )3ـ4(قریش/ ]آمنَهم منْ خَوف طْعمهم من جوعٍ والَّذي أ

 ]منـاً بیـت مثَابـۀً للنَّـاسِ وأ   وإِذْ جعلْنَـا الْ [امن و امان براي مردم قرار داده است: 
، دعا براي امنیت شهر را مقدم 7و از قول پیامبر بزرگ خود ابراهیم )125(بقره/

قْ أرب اجعلْ ه[بر نعمت رزق و روزي قرار داده اسـت:   زارناً ولَداً آمنَ ذَا بم لَهه
رات126(بقره/ ]الثَّم(.  

کـه امنیـت نعمتـی اصـیل      کند و اینمی» امنیت«این همگی حکایت از اهمیت 
یابـد. امـروز نیـز در     ها در بستر آن تحقق می ها و نعمت است که بسیاري از خوبی
هـا و   تـرین دغدغـه   امنیت جهـانی از مهـم   ۀلأالمللی، مس جوامع بشري و مجامع بین

هاست. همگان برآننـد کـه بـراي امنیـت جهـانی و امنیـت کشـورها و         مشغولی دل
ذاري و تجارت و امنیت فکري و گ ها و مرزها و امنیت سرمایه شهرها و امنیت راه

فرهنگی و امنیت قضایی و دادرسی و امنیت اخالقی و روانی و... فکري بکننـد و  
اي نـوعی نگرانـی و تـرس و تهدیـد      اي بیندیشند. به تعبیر دیگر در هر حوزه چاره

وجود دارد که مانع پیشرفت فرد و جامعه در همـان حـوزه اسـت و چـون جامعـه      
هایی جدا و بریده، ناامنی در بعضی از  سته است و نه حلقهبه هم پیو ۀیک مجموع

چنـین   هها نیز خواهـد بـود. در نتیجـ    ها، سبب سلب امنیت در سایر مجموعه بخش
تواند به کرامت الهی و انسـانی   تواند به عدالت دست یابد و نیز نمی اي نمی جامعه

حقق امنیـت در  رفت ت یک اجتماع صالح و رو به پیش ۀخود نائل شود. بلکه الزم
گونه که قرآن کریم چینن  هاست همان حوزه ۀها و رفع تهدیدها در هم بخش ۀهم

  سالم به مؤمنان بشارت داده است: صالح و ۀتصویري را براي جامع
]و نکُمنُوا مینَ آماهللاُ الَّذ دعو اتحاللُوا الصمـی األ   عف مفَنَّهـتَخْلسـا  لَیضِ کَمر
نَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضَى ف الَّذینَ من قَبلهِم واستَخْلَ نَّهم من بعـد  لَیبدلَ لَهم و  لَیمکِّ

ئاً و خَوفهِم أ ْشرِکُونَ بِی شَـی ی الَ یونَندبعناً یفَ     م ـکذل ـدعـن کَفَـرَ باُم   ـمه ـکولئ
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  .)55(نور/ ]الْفَاسقُونَ
ن ایشـان مطـرح   شریفه که سخن از خالفـت مؤمنـان و تمکـین دیـ     ۀن آیدر ای

گزینـی امنیـت، بشـارت     ها رفع هرگونه ترس و تهدید و جـاي گردیده به دنبال آن
) و این به معنی آن اسـت کـه   156، ص15 ، جق1417داده شده است (طباطبایی، 

از جامعـه   امنیت و رفع ظلم ۀلأترین ارکان حکومت مؤمنان و صالحان، مس از مهم
اي ظلم وجود داشته باشد، نه تنها امنیت جامعـه از  از این رو، اگر در جامعه است.
رسیدن به کرامت انسانی است نیز از بـین   ۀرود، بلکه بستر مناسبی که الزمبین می
  رود.می

 مـا  اهللاِنَّکُم أشْرَکْتُم بِو کَیف أخاف ما أشْرَکْتُم و ال تَخافُونَ أ[فرمایـد:  و نیز می
لْ أي الْفَریقَینِ أحقُّ بِـاأل  لَم ینَزِّ منِ إِنْ کُنْـتُم تَعلَمـونَ * اَلَّـذینَ    بِه علَیکُم سلْطاناً فَ
نوا وم بُِظـلمٍ ءاملبِسوا ایمـنَه81ـ82(انعام/ ] ... لَم ی(.  

 یـابی بـه امنیـت   خواهـد بـراي دسـت   آیه از مردم و جامعه مـی  این خداوند در
تـرین محصـول ظلـم در    اجتماعی از هرگونه ظلم پرهیز کنند، زیـرا اولـین و مهـم   

، 7 ، جق1417(طباطبـایی،   سلب آرامش از افراد در جامعه اسـت جامعه، ناامنی و 
  .)200ص

  هـا معرفـی  تـرین نعمـت  بخـش نیز امنیت را گـواراترین و لـذت   7موال علی
بر تشکیل ارتش، نیروهاي  کند و در این راستا در دوران حکومت خود عالوهمی
را به وجود آورد کـه آرم و لبـاس مخصـوص داشـته و در     » شرطه«اي به نام ویژه

) و از نظر او سـالمت و  80، ص1382کردند (دشتی،حفظ امنیت شهر دخالت می
اصالح جامعه را تنها باید در اجراي قانون و نظم و مقررات کامل الهی و رعایـت  

)؛ چـرا کـه   216/8، خ1385تجو کرد (ر.ك: دشتی، قوانین فردي و اجتماعی جس
نظمی و هرج و مرج طلبی و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران، فسـاد و نـاامنی را   بی

  در پی خواهد داشت.

 از بین رفتن ارزش هاي انسانی حاکم بر جامعه. 5ـ4
هاي ایدئولوژیک بـه عنـوان مرزهـاي     هاي دینی و سنتگذشته از تعالیم و ارزش
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بشـري، قراردادهـاي اجتمـاعی کـه ناشـی از فرهنـگ،        ۀعمـل در جامعـ   اندیشه و
در نتیجه ظلم مورد تعرض  ،آداب، ملیت، تاریخ و به اصطالح عرف جامعه است

هاي دینی و انسانی که خداوند در از جمله ارزششود.  گیرد و شکسته میقرار می
  ند، استهزاء و تمسخر دیگران است:کمی قرآن کریم به آن اشاره

یکـدیگر را مسـخره نکنیـد. و    ]  یسخَر قَوم من قـومٍ ... یا أیها اَّلذینَ آمنوا ال[
]ب جویی آنان و گناهـان توبـه   ؛ کسانی که از تمسخر دیگران و عیب]ومنْ لَم یتُ

  .)11حجرات/؛ جزء ظالمین هستند (]فأولک هم الظَّالمون[نکنند 
دهنـد ظـالم   ا مورد تمسـخر قـرار مـی   بافت زبانی این آیه کسانی که دیگران ر

خوانده است، زیرا با این کار موجب تباه شده شخصـیت افـراد دیگـر شـده و در     
شود مردمـان احتـرام یکـدیگر را پـاس ندارنـد، و روابـط صـحیح        نتیجه سبب می

 قراردادهـاي مقبـول اجتمـاعی گسسـته شـود      ال برود وؤانسانی و اجتماعی زیر س
ــان،  ــان )؛ 411، ص13 ، ج1377(مترجم ــرا اگــر پیم ــول   زی ــاي مقب ــا و قرارداده ه

ها به ارزش تبـدیل  رود و ضدارزشها نیز از بین میاجتماعی گسسته شود، ارزش
نه تنها قراردادهـاي اجتمـاعی مـورد آسـیب      ؛رودشود و جامعه روبه تباهی میمی

  هـاي انسـانی نیـز از بـین    هـاي دینـی و ارزش  بلکـه تعـالیم و ارزش   ،گیردقرار می
گري و فساد ستم ةنهج البالغه دربار 98 ۀدر خطب 7از این رو، امام علی رود.می
گـري ادامـه دهنـد کـه     امیه چنـان بـه سـتم   سوگند به خدا! بنی«فرماید:  امیه میبنی

ماند جز آن که همه را حرامی باقی نماند، جز آن که حالل شمارند، و پیمانی نمی
کاري آنان در آن جا ندارد جز آن که ستماي وجود بشکنند، و هیچ خیمه و خانه

، 98، خ1385(دشـتی،  » هـا کـوچ دهـد   راه یابد و ظلم و فسادشان مردم را از خانه
  .)128ص

که بافت زبانی حـدیث بیـان    داللت لفظ حدیث بر مقصود روشن است، چنان
هاي اسـالمی و انسـانی   گري موجب تباهی دین و از بین رفتن ارزشکند، ستممی

  گردد.جامعه می حاکم بر
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 عدالتیرواج بی. 6ـ4
حسـانِ و إِیتـاء ذي   مرُ بِالْعـدلِ و اإلِ اْ یإِنَّ اهللاَ[ فرماید:خداوند در قرآن کریم می

شاء و الْمنْکَرِ و الْبغْیِ یعظُکُم لَعلَّکُم تَذَکَّرُون  و ینْهى  الْقُرْبى نِ الْفَح90(نحل/ 25]  ع(.  
ي لغوي عدل و ظلم که در تضاد بـا یکدیگرنـد، عملکردهـاي    معناهمگون با 

 ۀاین دو نیز در جامعه عکس هم است، همان طور کـه عـدل سـبب حیـات جامعـ     
حیـاةٌ    الْعـدلُ « فرماید:می 7شود. امام علیبشري است، ظلم سبب مرگ آن می

  .)318، ص11، جق1408(نوري،  26»الْجور ممات (ممحاةٌ)
مــومی جامعــه، گــاهی در قبــال اهــداف عــدالت خواهانــه، عامــل  فرهنــگ ع

دهد که اخالق عمـومی متحـول شـده و ضـد     بازدارنده است، این زمانی روي می
ها شوند. در چنین شرایطی اصول عـدل و داد و قـوانین   ها جایگزین ارزشارزش

دهد و هر گروه به تناسب قدرت و مساوات در جامعه جایگاه خود را از دست می
هـاي فـردي بـر    امکاناتی که در دست دارند به فزونـی طلبـی پرداختـه و خواسـته    

یابـد  عدالتی رواج مییابد. از این رو، در اثر ظلم، بیهاي جمعی تقدم میخواسته
پذیري روح حـاکم بـر   شود، چرا که ظلمو حق و حقوق افراد در جامعه ضایع می

کنـد، بـه   اران بیشـتري پیـدا مـی   شود و ظلم و تبعیض و نـابرابري، هـواد  جامعه می
هاي اقتصادي در جامعه کند و نابرابريطوري که دیگر کسی به آن اعتراض نمی

شـود. از ایـن رو، منشـأ    شود و حق و حقوق افراد در جامعه رعایت نمینمایان می
 هاي اجتمـاعی از جملـه فقـر، ذلـت و خـواري و اسـتعمار ضـعفا       بسیاري از تباهی

  میرد.گیرد و عدالت میگیرد و در نتیجه ظلم رونق میصورت می توسط اغنیا
اي ندیدم، مگر هرگز ثروت انباشته«فرماید: می 7از این روست که امام علی

ق، 1392الـدین،  (شـمس » وجـود داشـت  اي آن که در کنار آن حـق ضـایع شـده   
  .)40ص

گمان خداونـد هـر نـوع از امـوال را     بی« نقل شده که فرمود: 7از امام کاظم
قسیم کرده و حق هر مسـتحقی از خاصـه و عامـه و فقیـران و مسـکینان و دیگـر       ت

مردمان را به آنان داده است. سپس فرمود: اگر در میان مردمان عدالت حکمفرمـا  
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تـر اسـت؛ و بـه    نیاز شوند. و باز فرمود: عـدالت از عسـل شـیرین   باشد، همگان بی
، 1، ج1362لینـی،  (ک»  دانـد عدالت عمل نکنـد جـز کسـی کـه آن را خـوب مـی      

  .)542ص

 اختالف و تفرقه. 7ـ4
شمارد ایجاد عمل برمی ةاز دیگر آثار و کارکردهایی که قرآن براي ظلم در حوز

  فرماید:و یا افزایش اختالف و تفرقه است. خداوند می
]متهما جاء عدن بم الَّ الَّذینَ اوتوها فیه ا اختَلَفیـنَ  و مغیـًا بب یِّنـتم..الب27] .ه 

انسـانی   ۀبافت زبانی آیه بر این موضوع داللت دارد که ظلم در جامع. )213(بقره/
گرایی ها پدیدار شود و همبستگی و همشود تا اختالفات در میان امتموجب می

به واگرایـی تبـدیل شـده و جامعـه دچـار فروپاشـی و سسـتی گـردد (طباطبـایی،          
  ).117، ص2 ، جق1417

ها را سبب پدیدار شدن اختالف بین آنري ظالم بودن جوامع نیز در آیات دیگ
فاختَلَف االَحزاب من بینهِم ... لـکنِ الّظــلمونَ الیوم فى ضَلـل [کنـد:  معرفی می

  .)37ـ38(مریم/ ]مبین
دهد. بـه  ها را از تفرقه و چند دستگی هشدار میسیاق آیات مورد بحث انسان

رش ظلم و ستم در جامعه موجبات دو دستگی و تفرقـه  این معنا که افزایش و پذی
زي، ا؛ مکــارم شــیر795، ص6 ، ج1372آورد (طبرســی، در جامعــه را فــراهم مــی

گـران بـر قـدرت و مـدیریت     آن، ظالمان و ستم ۀ) و در نتیج73، ص13 ، ج1374
یابند و این گونه است که حتی والیت پـذیري ظالمـان از سـوي    جامعه تسلط می

 ةسـور  129 آیـۀ شود. چنان که در ه فراهم و زمینه و بستر آن ایجاد میافراد جامع
آنچه بـه   ]کیفر[کاران را به و این گونه برخى از ستم« انعام بدان اشاره شده است:

  .)129(انعام/» گردانیم ند، سرپرست برخى دیگر مىآورد دست مى

 نارضایتی و عدم لذت از زندگی. 8ـ4
توانـد راضـی کنـد، بلکـه باعـث      گر) را نمید (ستمظلم و ستم نه تنها صاحب خو
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را نیز د ـ  که در این مورد اشتراك دارنـ   نارضایتی و افسوس دو قشر متضاد دیگر
  فرماید:می 7طلبان. امام علین و دیگري دنیابه همراه دارد. یکی دیندارا

ـوه و   و ال عقْـداً إِالَّ   استَحلُّوه محرَّماً إِالَّ  ه یدعوا للَّو اهللاِ ال یزَالُونَ حتَّى ال« حلُّ
ت مدرٍ و ال وبرٍ إِالَّ یقَى ببتَّى ال یح  قُومتَّى یح و یِهِمعر وءس ا بِهنَب و مهظُلْم خَلَهد

، 7بـن ابـی طالـب   (علـی   28» الْباکیانِ یبکیانِ باك یبکی لدینه و باك یبکی لدنْیاه
  .29)190، ص1ق، ج1412

هایی که نظام سیاسی هاي دینی، ضربهشان به ارزشبنديلیل پايددینداران به 
کند در اثر ظلم و ستم، از درون به مرزهاي اعتقادي و ایدئولوژیک آنان وارد می

شکند، سـخت  هاي منصوص شریعت و قراردادهاي مقبول اجتماعی را می و سنت
شوند که در بافت زبـانی ایـن حـدیث از آن بـا عبـارت      و نگران میآزرده خاطر 

  یاد شده است.» باك یبکی لدینه«صریح 
دینـداران   ۀ، این آسیب را به عنوان آفتی روانـی بـراي جامعـ   7امیرالمؤمنین

تـرین  فرماید احساس امنیت، یکـی از مهـم  مورد توجه جدي قرار داده است و می
مساعدي را براي رشد و ارتقاء جوامع پدیـد   ۀنهنجارهاي اجتماعی است؛ که زمی

هـاي دینـی خـود یـک هنجـار و       آورد. گرچه در ظاهر گریه بر دیـن و ارزش  می
و آن ایـن کـه    نگرد دیگري به این واقعیت می ۀاز زاوی ،7ارزش است؛ اما امام

شرایط گرایش دینداران را در  ۀکه جامع ،احساس ناامنی دینی آسیبی روانی است
  کند. بشري به ظلم تهدید می ینی و جوامعحاکمیت د

 اي دین و ظلم ظلـم  چه بسا در نگاه اول چنین قضاوت کنیم که اگر در جامعه
شود و دنیاگرایان به امیال  پیشگی رونق یابد در مقابل، دنیا و دنیاگرایی ترویج می

در این بـاره   7یابند. اما قضاوت امیرالمؤمنین و آرزوهاي نفسانی خود دست می
مرزهاي امنیت را چه براي  ۀمعتقد است که ظلم، هم ،7تفاوت است. حضرتم

اقشار جامعه  ۀنوردد و امید و رضایت را از هم دینداران و چه براي دنیاطلبان درمی
  کند. شان سلب مینظر از گرایش و نگرش صرف

و دنیـا بـه   تعامل میان دیـن   ،7از سوي دیگر، در این کالم گهربار امام علی
گرفته است. گویی آن حضرت، معتقد قرار مورد توجه  با نهایت ظرافت خوبی و
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ــا و برخــورداري  ــا در ســای  اســت کــه دنی ــز تنه ــن  ۀهــاي دنیــوي نی حاکمیــت دی
زیرا احساس امنیت است که برخورداري از مواهـب مـادي را    ،یافتنی است دست
سـلب  باره امنیـت را از آحـاد جامعـه    گاه که ظلم، به یک کند. آن بخش میلذت

کنند و این نیز آسیب روانی  کرد دنیاخواهان نیز در این شرایط احساس لذت نمی
ــی     ــد م ــه را تهدی ــه بخــش دوم جامع ــت ک ــري اس ــد  دیگ ــانی(کن ، 1385، طالق

  ).16ـ17ص
معه را در پـی  بندوباري در جاشود که ظلم، ناامنی و بیاز این رو، مشاهده می

خواهد داشت. عدم امنیت و ظلم، آرامش روحی و جسـمی را در جامعـه تهدیـد    
اقشار مختلف جامعه چـه دینـدار و چـه     ۀکند و در نتیجه موجب نارضایتی هممی

  گردد.دنیاطلب می

 پذیريکارهاي مبارزه با ظلم و ظلمراه. 5
شود، دسـت بـر   ظلم می هاي دینی، انسان باید در شرایطی که به اوبراساس آموزه

بـه ایـن    .)75(نساء/ گران برخیزندروي دست نگذارد، بلکه به مقابله با ستم و ستم
معنا که ظلم ستیزي به عنوان امري واجب بـر شـخص سـتم دیـده و افـراد جامعـه       

تواند به سبب این که در معرض ظلم است و یا بـه وي ظلـم   است. هیچ کس نمی
پذیر باشد؛ چـرا کـه   ران واکنش نشان ندهد و ظلمگشود، نسبت به ستم و ستممی

گناهی نابخشودنی است و خداونـد نسـبت بـه آن هشـدار داده      پذیريظلم و ظلم
  30است.

در نگـرش، رفتـار و    دبایـ قیده است که براي رهایی از ظلـم  نگارنده بر این ع
ها تغییر ایجـاد کـرد. چنـان    ها و دولتاخالق اجتماعی و سیاسی اشخاص و گروه

که قرآن کریم با استفاده از یادآوري قیامت و رستاخیز در آیات بسیاري بـه ایـن   
هاي دینـی بـه شـماري از    گیري از آموزهجا با بهره ورزد. در اینمسأله اهتمام می

  کارهاي مبارزه با ظلم اجتماعی اشاره کنیم.راه
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 تقوا و عزت نفس. 1ـ5
 31»آزادي معنوي و اجتماعی« ۀهاي مهم دینی، تقواست که در ساییکی از آموزه

شود. بـه ایـن صـورت کـه انسـان در      انسان از هر قید و بندي غیر خدا، حاصل می
آزادي معنوي به فطرت خویش برگشته، به خـود آگـاهی و خودیـابی نایـل      ۀسای
 ۀیابـد و بـا عـزت و کرامـت نفـس در عرصـ      شود و دل بیدار و عقـل آزاد مـی  می

توانـد تکامـل یابـد و بـه خودسـازي و جامعـه       یاجتماع و سیر و سلوك معنوي م
  سازي اهتمام ورزد.

 ۀیابد و بـه وسـیل  بنابراین، انسان با تزکیه نفس، به تقوا و تطهیر درون دست می
آن که عامل اصلی آزادگی و آزادي معنوي است که خود، عامـل نورانیـت دل،   

و معیـار  بصیرت درونی و روشن ضمیري، فـروغ عقـل و اندیشـه، انبسـاط بـاطنی      
انگیـزه و  هـاي اندیشـه و   گـاه کرامت و عامـل کمـال اسـت و انسـان را از لغـزش     

؛ 40ــ 41(ر.ك: مطهـري، آزادي معنـوي، ص   داردمیانحراف عملی و فعلـی بـاز  
  .)32ـ38همو، ده گفتار، ص
اند تا پـس از پیـامبر   موریت یافتهأبه عنوان کسانی که م، :از این رو، امامان

ه اخالقـی بـ   ۀان را به سوي تعالیم الهـی و مکـارم عالیـ   ، امر هدایت مردم9اکرم
فرمودند کـه یکـی از بـاالترین    کید میأاساسی ت ۀعهده گیرند، همواره بر این نکت

منـد را هرگـز   ارزش ۀاست و این سـرمای » عزت نفس«هاي وجودي انسان سرمایه
هر چند به قیمت از دسـت دادن حیـات مـادي و در آغـوش      ،نباید از دست بدهد

، در عبارتی بسیار مختصـر ولـی پـر معنـا     7رگ رفتن باشد، چنان که امام علیم
، 1385(دشـتی،   32» الدنیـۀ الْمنیۀُ و ال«این حقیقت را در دو کلمه بیان فرموده که: 

  .)297، ص2ق، ج1410؛ ورام بن أبی فراس،396، ح 518ص
هاي حفظ عزت هشود که یکی از را از این بیان حضرت، به خوبی استفاده می

پذیري است. از این رو، بایـد مبـارزه بـا ظلـم صـورت      نفس، مبارزه با ظلم و ظلم
گیرد تا در جامعه ظلم از بین برود و عدالت اجرا شود که در این صورت حقـوق  

  هـا بـه حقـوق و آزادي خـود    شـود و انسـان  مین مـی أانسان و کرامت بشري هم تـ 
  رسند. می
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 مانجهاد و مبارزه با ظال. 2ـ5
گران و برون و قومش براي مقابله با ستم 7خداوند در ماجراي حضرت موسی

  فرماید:مائده می ةکند و در آیات سورجهاد را مطرح می ۀروي از بحران مسأل
ب اهللاُرض الْقَومِ ادخُلُواْ األ یا[    دبـارِکم م و ال تَرْتَدواْ علـى أ  لَکُمقَدسۀَ الَّتىِ کَتَ

ا جبارِینَ و إِنَّ تَنقَلبواْ خَاسرِینَ * قَالُواْ یافَ ما قَویهإِنَّ ف وسىم   تـىا حخُلَها لَـن نَّـد  
خْیا فَإِن ینْهواْ مَا فَخْرُجنهواْ مالرُججلُونَ * قَالَ راخینَإِنَّا دنَ الَّذنِ م  میخََافُونَ أنْع

لَُـواْ إِن   فَتَوکَّکُم غَلبونَ و على اهللاِاْ علَیهِم الْباب فَإِذَا دخَلْتُموه فَإِنَّ علَیهِما ادخُلُواهللاُ
]کُنتُم مؤْمنینَ

  .)21ـ23(مائده/ 33
طور که روش افراد ضعیف و ترسو  همانـ  اسرائیل در برابر این پیشنهاداما بنى

ها و یا معجزات براى تصادف ۀسای ها درپیروزي ۀند همااطالع است که مایلو بى
دانى در این سرزمین جمعیتى به او گفتند: اى موسى! تو که می«ـ   آنها فراهم شود

کنند و ما هرگز در آن گام نخواهیم گذاشـت تـا آنهـا     جبار و زورمند زندگى مى
این سرزمین را تخلیه کرده و بیرون روند، هنگامى که آنها خارج شوند ما فرمـان  

، در »اطاعت خواهیم کرد و گام در این سرزمین مقـدس خـواهیم گذاشـت   تو را 
بایسـت، سـرزمین مقـدس را بـا فـداکارى و تـالش و        اسرائیل مـى صورتی که بنى
  .)339، ص4 (مکارم شیرازي، ج دست آورنده کوشش و جهاد ب

همچنین در آیات دیگر لزوم جهاد و مبارزه را براى رفـع ظلـم از مستضـعفان:    
]ما لَکُ وبیلِ اهللاِ ولونَ فى سم ال تُقـت نَ الرِّجالِ وفینَ مستَضعالم و ّساءالوِلـدنِ   الن

ا   یــلو نکن لَدل لَنا ممِ اَهلُها واجعۀِ الّظالالقَری هن هـذنا اَخرِجنا مبقولونَ رالَّذینَ ی
صیرا کنـد و در  فع ظلم بیـان مـی  )، را به منظور ر75(نساء/ ]واجعل لَنا من لَدنک نَ

ب اهللاُ[آیه:  حرَال یهلِ إِالَّ  الْجنَ الْقَوم وءبِالس  ـمنْ ُظلفرمایـد،  ) مـی 148نسـاء/ ( ] م
 39 ۀمظلوم حق دارد از خود دفاع کند و ظلم ظـالم را اظهـار نمایـد؛ و یـا در آیـ     

أنَّهاُ[فرماید: حج می ةسور صرِهم لَقَدیرٌ  م ُظلمواْ و إِنَّ اهللاَ علىذنَ للَّذینَ یقَتَلُونَ بِ  ]نَ
  .)39(حج/

دارد که خداوند به مظلومـانى کـه بـه ایشـان سـتم و      بافت زبانی آیه صراحت 
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تعدى شده اجازه داده است که درفش مبارزه و نبـرد را بـراى رفـع سـتم از خـود      
 ةام کنند و به آنـان وعـد  برافرازند، و عزم خود را جزم کرده و به مبارزه با ظلم قی

  .)138، ص7 ، ج1372(طبرسی،  نصرت و پیروزي داده است

 مهاجرت. 3ـ5
هاي اجتمـاعی نـاتوان از جهـاد    اي باشد که شخص و یا گروهاگر شرایط به گونه

 100تـا   97بایست دست به کـوچ و هجـرت بزننـد. خداونـد در آیـات      باشند، می
  شمارد.اهی براي رهایی از ظلم ایشان میجباران را ر ۀنساء، هجرت از منطق ةسور
ئکَۀُ َظالمى أنفُسهِم قَالُواْ فیم کُنتُم قَالُواْ[ ئهم الْملَ کُنَّا مستَضْعفینَ فىِ  إِنَّ الَّذینَ تَوفَّ

ئـک مـأ  اُاجِرُواْ فیها فَهاهللاِ واسعۀً فَتُرض األرضِ قَالُواْ أ لَم تَکُنْ أ  جهـنَّم و  وئهمولَ
ن یم یرًا... وص م تاءـبِیلِ اهللاِ   سـاجِرْ فـىِ سفـىِ   ه ِـداالَ یج   یـرًا وـا کَث رَاغَمضِ مر

]سعۀً...
  .)97ـ100(نساء/ 34

شود که هرگاه آدمی نتواند با ظلم ظالمان مبارزه کند باید از آیات استفاده می
بینـیم چـون آزار   مـی  9مبر اکرمپیا ةکه در سیر راه هجرت در پیش گیرد. چنان

بـه   9رسـول اکـرم   ،کفّار نسبت به مسلمانان در ابتداى امر دعوت شـدت یافـت  
، 2 ، ج1390مدینه هجرت فرمود و دولت اسالمى تشـکیل داد (میـرزا خسـروانى،    

  .)275ص
ـتُم  [پرسند:  سؤال مالئکه که مى ةعالمه طباطبایی ذیل این آیه دربار  ]فـیم کُنْ

هـا کـه   سؤالى است از وضعى که از نظر دین در زندگى داشتند و این«فرماید: می
گیرند، کسانى هستند که از جهت دین وضع خوبى نداشتند و  مورد سؤال قرار مى

آن ـ   که حال خـود را شـرح بدهنـد سـبب آن را     لذا در پاسخ مالئکه به جاى این
 اهـل آن انـد کـه    کـرده  ینى زنـدگى مـى  سبب این است که در زنـدگى در سـرزم  

که به  مشرك و نیرومند بودند و این طائفه را استضعاف کرده، بین آنان و بین این
کننـد، و   ذکـر مـى  ـ   شرایع دین تمسک جسته و بـه آن عمـل کننـد حائـل شـدند     

ن تر از آ گویند: زمین خدا فراخ مى ]مالئکه در پاسخ[گفتند: ما مستضعف بودیم. 
 ۀتوانسـتید از حومـ   دهیـد، شـما مـى    قـرار  یطبود که شـما خـود را در چنـان شـرا    
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استضعاف درآئید و به جاى دیگر کوچ کنید، پـس شـما در حقیقـت مستضـعف     
توانستید از آنجا خارج شوید، پس این وضع را خود براى خـود   نبودید، چون مى

 واسـعۀً  أ لَـم تَکُـنْ أرض اهللاِ  [: ۀو به سوء اختیار خود پدیـد آوردیـد. پـس جملـ    
5 ، جق1417(طباطبـایی،  » اسـتفهامى اسـت تـوأم بـا سـرزنش...      ]یهـا فَتُهاجِرُوا ف ،

گر بـه سـرزمین دیگـري    ستم ۀاند براي رهایی از سلطتوانسته) زیرا آنها می50ص
کوچ کنند اما چنین کاري نکردند، در نتیجـه تـن بـه ذلـت داده و بـه خـود ظلـم        

  کردند.

  گیرينتیجه
شـود  معلوم می :ایات معصومینقرآن و رو ۀهاي آیات کریماز بررسی داللت

انسـان بـا خـدا، انسـان بـا       ۀکه ظلم در مفهوم اسالمی ابعادي گسترده دارد و رابط
شود و همگـون  ها را نیز شامل میملت ۀهاي دیگر و رابطخویشتن، انسان با انسان

شـود. از  با معناي لغوي آن، شامل هر نوع عملی که حقـی را ضـایع گردانـد، مـی    
نفـس،   ۀچون ضعف ایمـان، عـدم تزکیـ   همتوان عواملی ایات میگذر آیات و رو

دنیاطلبی و دنیاخواهی، پیـروي از هـوي و هـوس، جهـل و شـهوت، کفرگرایـی،       
مداهنه با ظلم و ظالم و توجیه آن و عدم امر به معروف و نهی از منکـر را بسـتري   
براي پذیرش ظلم دانست که آثار و پیامدهاي شومی در پـی خواهـد داشـت کـه     

کشاند و نـه  انسانی را به تباهی نمی ۀچون آن زندگی بشري و جامعهمیچ امري ه
نسـان و کرامـت بشـري را    کشاند، بلکه انسانیت اانسانی را به تباهی می ۀتنها جامع

مال خواهد کرد. بدین صورت که وجود ظلم و پذیرش ظلـم نـه تنهـا سـبب     لگد
دد، بلکه در ایـن دنیـا   گرحبط اعمال آدمی و دچار شدن به عذاب در آخرت می

نیز فروپاشی و هالکت جوامع، تسلط و چیرگی ظالمان بر جامعه، نـا امنـی، مسـخ    
عـدالتی، اخـتالف و   اسالمی و انسانی حاکم بر جامعه، رواج بـی  يهاشدن ارزش

از این رو، تغییر  تفرقه و نارضایتی و عدم لذت از زندگی را در پی خواهد داشت.
هـا، تقـوا و عـزت    اجتماعی و سیاسی اشخاص و دولت در نگرش، رفتار و اخالق

نفس، جهاد و مبارزه با ظالمان و مهاجرت در صورت عدم توانایی مبارزه با ظلـم  
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  گران است.ستم ۀکارهاي رهایی از سلطاز جمله راه

  هانوشتپی
  مود.ها و گناهان مقرر فر خداوند، عدالت را براي قوام و استواري جامعه و مصونیت از ظلم. 1
هاي مختلـف ظلـم و چگـونگی کـارکرد آن در جامعـه ر.ك:      براي آگاهی از انواع و گونه. 2

کارشناسـی ارشـد دانشـگاه     ۀنامـ نگارنده، ظلم و آثار اجتماعی آن در قرآن و حدیث، پایان
  .1389ایالم، 

تا آیات  پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت، ] که[به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد . 3
  خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند.

بـه  [گـاه در غیـاب وى، شـما گوسـاله را     گاه که با موسى چهل شب قرار گذاشـتیم آن و آن. 4
جـدا  [گاه که موسى را کتاب و فرقـان  کار بودید... و آنگرفتید، در حالى که ستم ] پرستش

  دادیم، شاید هدایت یابید. ] کننده حق از باطل
  کاران متمایل نشوید که آتش (دوزخ) به شما خواهد رسید.به ستم. 5
نیازترین مردم باشد باید به آنچه در دست خداست اعتمادش بیشتر از آنچه هر که خواهد بی. 6

 ست بوده باشد.ا در دست دیگران
تکبر و حسد، اما حرص سبب شـد   ،هاى کفر و عصیان، سه چیز است: حرص اصول و ریشه. 7

  م از درخت ممنوع بخورد.که آد
  خود را نشناسد. ةدر نادانی آدمی همین بس که قدر و انداز. 8
  ها او را برده خود کرده باشد.است که خواهش ینادان کس یبه راست. 9

  کند.تواند عدالت را در مورد دیگران رعایت میکند، چگونه میکسی که به خود ستم می. 10
بعضی از آنـان   ]که[اید، یهود و نصاري را دوستان خود نگیرید اي کسانی که ایمان آورده. 11

دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنان را به دوستی گیرد، از آنان خواهد بود، آري 
شان بیمـارى اسـت،   هايبینى کسانى که در دل مى کند.گران را هدایت نمیخدا گروه ستم

  .»ناگوارى برسد ۀترسیم به ما حادث مى«یند: گو مى ،ورزند با آنان شتاب مى ] دوستى[در 
زنــان فرمــان مبــر. دوســت دارنــد کــه نرمــى کنــى تــا نرمــى نماینــد و از هــر پـس، از دروغ . 12

سم دارد، مانع  عیب جوست و براى خبرچینى گام برمى ] که[اى فرمان مبر:  فرومایه ةخورند قَ
  خیر، متجاوز، گناه پیشه!

  داشتند. بلکه بر خویشتن ستم روا مى ،و آنان بر ما ستم نکردند .13
کند) بلکه، از ستم خود بـر خـویش   از ستم پروردگارتان نترسید (زیرا او به کسی ستم نمی. 14

  بترسید.
دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون خـدا   در حقیقت، خدا حال قومى را تغییر نمى. 15

گـرى بـراى   نیست، و غیر از او حمایـت براى قومى آسیبى بخواهد، هیچ برگشتى براى آن 
  آنان نخواهد بود.

(ر.ك:  دانـد شان میدر این زمینه آیات بسیار است.آیاتی که هالکت جوامع را در اثر ظلم. 16
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ساز هالکت ) و ظلم اکثریت افراد جامعه را زمینه54نفال/؛ ا131و  45؛ انعام/76ـ77زخرف/
  .)15 ـ20(ر.ك: سباء/ شماردو عذاب الهی می

شـان  شـان کـردیم، و بـراى هالکـت    آن شهرها چون بیـدادگرى کردنـد، هـالك    ] مردم[و . 17
  . موعدى مقرر داشتیم

  هاى پیش از شما را هنگامى که ستم کردند به هالکت رساندیم.و قطعاً نسل. 18
روشـنى   ۀو در ایـن، نشـان   شـان خـالى مانـده   هاست که به خاطر ظلم و ستمهاى آن این خانه .19

  ند!ابراى کسانى که آگاهاست 
  ظلم و ستم موجب هالکت ملت است.. 20
  کشاند.ها را به نابودي میکند و امتها را طرد میلغزاند، نعمتظلم و ستم پاها را می. 21
  کند.ها را ویران میظلم و ستم سرزمین. 22
  با ظلم قابل بقا نیست. یک جامعه، یک دولت با کفر قابل بقا هست ولی. 23
  کند.خداوند ظالم را جز با ظالم یاري نمی. 24
  دهـد و از فحشـا و منکـر و    خداوند بـه عـدل و احسـان و بخشـش بـه نزدیکـان فرمـان مـى        . 25

  دهد تا متذکر شوید. کند و شما را پند مى گرى منع مىستم
  عدالت حیات، و ظلم سبب مرگ اجتماع است.. 26
که کتاب به ایشان داده شد، پـس از آن کـه    اختالف ننمودند، مگر همان کسانى و در حق. 27

شان به جهت ظلم و ستمی است ها را دیدند، و اختالفشان آمد و آنهاى روشن براي نشانه
  شان بود.که میان

گري ادامه دهند که حرامـی بـاقی نمانـد، جـز آن کـه      امیه چنان به ستمسوگند به خدا! بنی. 28
اي وجـود  که همه را بشکنند، و هیچ خیمه و خانه ماند جز آنحالل شمارند، و پیمانی نمی

هـا  کاري آنان در آن جا راه یابد و ظلم و فسادشان مـردم را از خانـه  جز آن که ستم ،ندارد
اي براي دین خود که آن را از شان دو دسته بگریند: دستهکوچ دهد، تا آن که در حکومت

  اند.رسیدهاي براي دنیاي خود که به آن نو دسته انددست داده
نیز آمده اسـت   الغارات این حدیث با همین مضمون و با اندك اختالفی در متن، در کتاب. 29

  .)488ـ487، ص2 ، جق1395(ر.ك: ثقفى، 
ــان/. 30 ــاطر/19ر.ك: (فرق ــوري/37؛ ف ــانده اســت    42؛ ش ــت ترس ــذاب روز قیام و...)، و از ع

ــراهیم/ ــراوا 97نســاء/ و 42(اب ــز ف ــاره روایــات نی ــام  .ن اســت)، در ایــن ب ــه از ام از آن جمل
 »اتَّقُـوا الظُّلْـم فَإِنَّـه ظُلُمـات یـومِ الْقیامـۀِ      «فرمود:  9نقل شده که رسول خدا 7صادق

) و 22290، ح178، ص16عـاملى، ج  ؛ حـر 330، ص72؛ مجلسـى، ج 332، ص2ج (کلینـی، 
اك والظُّلم فَإنّه أ«نقل شده:  7نیز از امام علی رُ المعاصـی و إیکب     ـومی عاقَـبلَم إنَّ الظّـالم
هظُلم  .)457تمیمی آمدي، ص»(القیامۀِ بِ

نبوت، ایمان و  ۀآزادي دو نوع است؛ آزادي معنوي و آزادي اجتماعی. آزادي معنوي هدی. 31
شـود. بـه عبـارت دیگـر     هاي آسمانی است که با عنوان جهاد با نفـس از آن یـاد مـی   کتاب

 رانید خویشتن، و آزادي اجتماعی یعنی آزادي از قید دیگـ آزادي معنوي یعنی آزادي از ق
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  .)164؛ رودگر، ص20، صآزادي معنوي(ر.ك: مطهري، 
  مرگ بهتر از تن به ذلت دادن است.. 32
سى که خداوند براى شما مقرر داشته است درآیید، و به عقب اى قوم من، به سرزمین مقد«. 33

اى موسـى، در آنجـا مردمـى زورمندنـد و تـا      « گفتند: .»کار خواهید شدبازنگردید که زیان
ا بیرون بروند ما وارد شویم. پس اگر از آنج آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نمى

ترسیدند و خدا بـه آنـان نعمـت داده     مى ]از خدا[کسانى که  ] ةزمر[دو مرد از  .»خواهیم شد
رد شـوید کـه اگـر از آن، درآمدیـد قطعـاً      وا ]بتازید و[از آن دروازه بر ایشان «بود، گفتند: 
  .»شد، و اگر مؤمنید، به خدا توکل کنید پیروز خواهید

گوینـد:   گیرند، مى شان را مىفرشتگان جان ] وقتى[اند،  کار بودهکسانى که بر خویشتن ستم. 34
 مگـر «گوینـد:   مى .»ما در زمین از مستضعفان بودیم: «دهند پاسخ مى» بودید؟ ] حال[در چه «

شـان دوزخ اسـت، و   پـس آنـان جایگـاه   » زمین خدا وسیع نبود تـا در آن مهـاجرت کنیـد؟   
جـویى   بد سرانجامى است. مگر آن مردان و زنان و کودکـان فرودسـتى کـه چـاره     ] دوزخ[

هاى فـراوان و   گاهنتوانند و راهى نیابند... و هر که در راه خدا هجرت کند، در زمین اقامت
 . ها خواهد یافت...گشایش

  خذآمنابع و م
 .قرآن کریم .1
، تحقیـق: علـى   روح المعـانى فـى تفسـیر القـرآن العظـیم      ، ق)1415( آلوسى، سید محمـود . 2

 . دارالکتب العلمیهبیروت،   ، هعبدالبارى عطی
 دار صادر.بیروت، ، الکامل فی التاریخ، )م1966/ق1386( ابن أثیر. 3
ـ  ، م)1961(ابن أبی الحدید. 4 تحقیـق: محمـد أبوالفضـل إبـراهیم، مؤسسـۀ       ،هشرح نهـج البالغ

 .هالتوزیع، دار إحیاء الکتب العربی والنشر و هإسماعیلیان للطباع
، تحقیق: السید محمد مهـدي السـید حسـن    ثواب االعمال، )1368( ابن بابویه، علی بن محمد. 5

 ، قم، منشورات الشریف الرضی.چاپ دومالخرسان، 
 اعلمى، چاپ پنجم.بیروت، ، الیاألم، )ش1362/ق1400( --------. 6
دعـائم اإلسـالم و ذکـر الحـالل و الحـرام و      ، ق)1385( ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى. 7

فیضى، مؤسسـۀ آل البیـت علـیهم السـالم، قـم،       محقق و مصحح: آصف  ،القضایا و األحکام
  چاپ دوم.

ـ معجـم مقـایی  ، ق)1404( ابن فارس، أبو الحسین أحمد بـن فـارس زکریـا   . 8 ، تحقیـق:  هس اللغ
 اإلعالم اإلسالمی. هعبدالسالم محمد هارون، مکتب

مـن   ه(شـرح کتـاب الروضـ    ةالمزجا عۀالبضا، )ش1387ق/1429( ابن قاریاغدى، محمد حسین. 9
چـاپ   ،دار الحـدیث قـم،  ، محقق و مصحح: حمید احمـدى جلفـائى،   الکافی البن قاریاغدي)

 اول.
 .  دار صادربیروت، ،  لسان العرب ،ق)1414( ابن منظور، محمد بن مکرم. 10
محقـق و   ،تصنیف غرر الحکم و درر الکلـم ، )1366( تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد. 11



  

گی
زند

ک 
 سب
 در
 آن
هاي
امد
و پی

ري 
پذی

لم 
و ظ

لم 
ظ

]۱۶۱[  

مج

 ، چاپ اول.اسالمی دفتر تبلیغاتقم،  مصحح: مصطفى درایتى، 
 ،الغـارات أو اإلسـتنفار و الغـارات   ، ق)1395( ثقفى، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هـالل . 12

 انجمن آثار ملى، چاپ اول.تهران، الدین محدث، مصحح: جالل محقق و
 دارالعلم للمالیین.بیروت، تحقیق: احمد عبدالغفور عطار،  ،الصحاح، ق)1407( جوهري. 13
انی، حسن بن علی بن الحسین ابن شـعب . 14 تحـف العقـول عـن آل    ، ق)1425ق و 1404ه (حرّ

 .چاپ دومشر االسالمی، الن هسسؤمقم، ، تحقق: علی اکبر غفاري، الرسول
 ،هتفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشـریع ، ق)1409( حر عاملى، محمد بن حسن. 15

 ، چاپ اول.:مؤسسۀ آل البیتقم، 
انتشـارات  تهـران،  ، تفسیر اثنـا عشـرى  ، )1363( حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد. 16

 میقات، چاپ اول.
 .7تحقیقاتی امیر المومنین ۀسسؤم ،، قمنهج البالغه ۀترجم، )1385( دشتی، محمد. 17
فرهنگـی تحقیقـاتی    ۀسسـ ؤم ، تهـران، و امـور نظـامی   7امام علی، )1382( --------. 18

  .7منینؤامیرالم
 دریا. ،، تهراننبوي: منطق عملی ةسیر ۀخالص، )1385(دلشاد تهرانی، مصطفی . 19
، تحقیـق: صـفوان    دات فی غریب القرآنالمفر  ،ق)1412( راغب اصفهانى، حسین بن محمد. 20

  .هدارالعلم الدار الشامی   بیروت،عدنان داودى، 
 .، دار الحدیثاپ اول، چهمیزان الحکم، )1379( ري شهري، محمد. 21
 مجلۀ مطالعات معنوي، پیش شماره اول. ،»آزادي معنوي« )،1388. رودگر، محمدجواد (22
محقـق و مصـحح:    ،(للصبحی صـالح)  هج البالغنه، ق)1414( سید رضى، محمد بن حسین. 23

 هجرت، چاپ اول.قم، ،  اإلسالمفیض
ـ    ، )م1972/ق1392( شمس الدین، محمد مهـدي . 24 ، چـاپ دوم ، هدراسـات فـی نهـج البالغ

 دار الزهراء.ت، بیرو
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