
 
 
 

 
 
 
 عدالت مهدوی در قرآن 

 گو با آیت اهللا معرفت  و گفت
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امیدواریم بتـوانیم   . اللـه معرفت هستیم      در خدمت حضرت آیت   . بسم اللـه الرحمن الرحیم     :  

 . قدر این دانشمند گرامی بهره ببریماز بیانات گران
های متداول حـوزه ،       اصول و درس  با توجه به این که شما از معدود عالمانی هستید که در کنار فقه و                

بنابراین، خواهشمند است بفرمایید عدالت در قـرآن        . اید  عمر خویش را در تفسیر و علوم قرآنی گذرانده        
 .چه مفهومی دارد؟ فرق آن با قسط چیست؟ ابعاد عدالت را نیز تبیین فرمایید 

 . الرحیم الرحمنبسم اللـه : استاد 
ایجاد توازن در  اعی ،  مقصود از عدالت اجتم.نظر دارند  حتماً آقایان به عدالت اجتماعی    

تناسب به معنـای ایـن اسـت کـه هـر            . منظور از توازن هم همان تناسب است      . جامعه است 
علـیکم   «  :امیرالمـؤمنین فرمـود     . چیزی در جای خودش و در محدودۀ مناسب جای بگیـرد          

عنا است؛ یعنی هر چیزی باید طبق       به همین م  » نظم«در این کالم    » .بتقوی اللـه و نظم أمرکم    
 مـا  مکـرر    . ر همۀ امور رعایت شود      این تناسب باید د   . معیارهای خاص خود ارزیابی شود      

تـوان    زیبایی را نمـی   «: اند    برخی گفته . ایم که اصالً زیبایی همان نظم است          این نکته را گفته     
ری که در کنار    اسب میان امو  وجود تن «: ولی به نظر ما تعریف زیبایی این است         ،  »تعریف کرد 

اگر بینی کسـی    . آن متناسب باشد  ...  صورتی زیبا است که ابرو و چشم و        .»اند  هم قرار گرفته  
 .دراز باشد، آن صورت دیگر زیبا نخواهد بود

توازن هم به این معنـا اسـت کـه هـر            . اند تا در جامعه توازن برقرار کنند         آمده   همه  انبیا
کند تـا هـر       الش می  امام زمان هم همان هدف انبیا است؛ او ت         هدف.  خود برسد   کس به حق  

 . ش برسدداری به حق حق
اگر افزون بـر حقـوق      . بردن از حقوق مشروع است       بهره و نصیب    یکی از معانی آزادی،   

معنـای آزادی ایـن     .  آزادی را زیر پا گذاشته اسـت        خودش، حق دیگری را هم استفاده کرد،      
مشخص   قانون هم به معنای مرزبندی است؛ یعنی        . رکت شود است که در محدودۀ  قانون ح      

اگـر کسـی   .  حق تعلیم و تربیت است یکی از این حقوق،   . شود که هر کس چه حقوقی دارد      
، آزادی »که از فالن نژاد است، پس حق ندارد آمـوزش ببینـد       فالن کس به خاطر این    «: بگوید

 . او را سلب کرده است
 . اند، درست نیست معنا کرده»  از هر قیدیرهایی«که برخی آزادی را  این

وقتی مسلمانان به ایران لشکر کشیدند، فرمانده لشکر ایران         : در تاریخ طبری آمده است    
که سـرزمینی را    ما برای این  «: او پاسخ داد  » اید؟ برای چه آمده   « :از فرمانده لشکر اسالم پرسید    

از او  » .ایـم   ما برای گسترش عـدالت آمـده      . ایم   به ایران لشکر نکشیده     به سرزمینمان بیفزاییم،  
پادشاهانتان از شـما آزادی را سـلب        «: دهد  پاسخ می » گسترش عدالت یعنی چه؟   «: پرسند  می
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ایم تا شما را آزاد کنیم و کاری کنـیم کـه بتوانیـد     ما آمده. اند و شما حق انتخاب ندارید    کرده
 . »حقوقتان را استیفا کنید

 .مفهومند  معنا و هم ای هم به گونه... ادی و زیبایی و عدل و آز خواهم بگویم می
 رابطۀ قسط و عدل چیست؟ : 

قسط . که چیزی باشد در مقابل عدل    ک نوع خاصی از عدالت است؛ نه این        ی  قسط: استاد
 . هم به معنای این است که هر کس به سهم خودش برسد

 . آید  عامی است که بعد از خاص می در آن صورت،:  
 . آید امام زمان هم برای اجرای عدل و قسط می.  بله، یک چیز خاصی نیست :استاد

یمـأل  «:  از این سخن حضرت رسول که فرمود       گوید  می.  یک بیان خوبی دارد     بیابن عر 
 . آید  معصومیت امام زمان به دست می» به األرض عدالً و قسطاً 

  باشد؟  تواند مجری عدالت  مییعنی فقط معصوم:  
  گویـد  وی مـی . فهمـیم  ، عصـمت حضـرت را مـی     ما از ایـن سـخن      او می گوید  : استاد

دلیل او ایـن اسـت   .  ولی عصمت امام زمان را با نقل کنیم، عصمت پیامبر را با عقل اثبات می    
 .چنینی را برپا کندتواند عدالت این ه غیر معصوم نمیک

میـد کـه معنـای آن عـدالت،     توان فه که مجری آن عدالت باید معصوم باشد، نمیآیا از این  :  
از ایـن آیـه     . »ان الشـرک لظلـم عظـیم      «: است؟ در قرآن آمده است    ... چیزی فراتر از نظم و توازن و      

 .  توحید است که عدالت است   تنها فهمیم، می
 عدالت اجتماعی اسـت و سـپس عـدالت را             منظور شما    قاعدتاً   در ابتدا گفتم    من: استاد

عدالت امام جماعت با عدالت . گفتم عدالت به طور  مطلق این است     ن  من. گونه معنا کردم    آن
فقیه معنایی فـوق ایـن        عدالت در ولی  . هر کدام معنای خود را دارند     . تفاوت دارد ... قاضی و 

 .  مراتب دارد عدالت. دو عدالت دارد
 حضـرت عـدالت   ییمشود عدالت حضرت را در یک زمینه برجسته کنیم؟ مـثالً بگـو       آیا می :  

 دهد؟  عتقادی را گسترش میا
این همه ظلم، برای این است که خدا فرامـوش شـده            . جا است   اساس هم همین  : استاد

بـه  . اللـه هم از اعتقاد مـردم شـروع کـرد           رسول. جا است   شروع کار حضرت از همین    . است
 .  »قولوا ال إله إال اللـه تفلحوا«: آنان گفت

هـا تفسـیرهای    اژهایـن و . دانسـتید ... ایی و تـوازن و شما عدالت را به معنای تناسب و زیبـ        :  
 . دانم و دیگری طوری دیگر گونه می  تناسب را اینمن. مختلفی دارد

بـرای اجـرای    . گونه مسـائل بـود    ا معنا کردم برای جلوگیری از این      که آزادی ر  این: استاد
ادن بـه همـین     د    حقوق بشر را که نوشتند برای پاسخ      . عدالت، به یک قانون جهانی نیاز است      
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ها مشـخص  وقتی این . حقوق طبیعی انسان است   باید مشخص شود که چه چیزهایی       . نیاز بود 
گیـری از     هـا در بهـره      اگر انسان .  عادل است یا نه     توان گفت دولتی که حاکم  است،         می  شد،

 ؛ آن نظام نظام عـادلی اسـت        یع نشد، شان ضا  با مانع و مشکلی برنخوردند و حق       حقوق خود 
کـل شـیء     «ود که آن حکومت عادل نیست؛ زیرا،      ش   معلوم می   اما اگر در جامعه تبعیض بود،     

فهمـیم تـا پـیش از         می» بعد ما ملئت ظلماً و جوراً     «از عبارت   .  تحقق نیافته است   »فی موضعه 
 زیبـایی کامـل و   ؛ توازن کامل و جهانی نیسـت   ؛ر حضرت، آزادی کامل و جهانی نیست      ظهو

 .جهانی نیست
 ا در نظام عدل علوی، این اتفاق افتاد؟ آی:  

 چـون     اما به طور کامـل نتواسـت آن را پیـاده کنـد؛              ؛حضرت تالش خود را کرد    : استاد
مردم آن زمـان رشـد کـافی بـرای اجـرای چنـین عـدالتی                . نگذاشتند حضرت این کار بکند    

 .نداشتند
 چه تضمینی هست که امام زمان بتواند؟ :  

 این است که آن حضرت        که من دربارۀ حضرت دارم،       اساسی های  یکی از حرف  : استاد
باید سطح فکر مردم به این حـد  . کند تا مردم آمادۀ ظهور شوند      قدر در ظهورش تأخیر می      آن

 .اگر نرسد، حضرت هم ظهور نخواهد کرد. برسد
.  کسی آمده و به من آخوند چیزی گفته اسـت           شما ببینید، . اآلن، این حاصل نشده است    

 ! »او مشرک شده است و یجب ذبحه من القفا«: گویند میبرخی 
  طـور اسـت،     تاوقتی این ! دهد که ما برای خودمان امتیازی را معتقد هستیم        این نشان می  

 .زمینه برای ظهور حضرت آماده نیست
  آیا بشر می تواند آن قانون جامع جهانی را بنویسد؟:  

 تعلقات حزبی و  اید کسانی بنویسند که از همۀآن قانون جهانی را ب. تواند نه؛ نمی : استاد
 شـارع   بنابراین. تعلقات او زیاد است   . تبشر این گونه نیس   . رها باشند ... گروهی و نژادی و     

دین آمده است تا مرز حقوق را مشخص کنـد تـا در             . مقدس برای بشر قانون فرستاده است     
 . آن، مردمان آسوده زندگی کنند سایۀ

 دهد یا فقط در زمینۀ عدالت اجتماعی؟  ها گسترش می لت را در همۀ زمینه عدا آیا حضرت،:  
توانند از     همه می   وظیفۀ حضرت این است که عدالت را در زمین بگستراند؛ یعنی          : استاد

که کسی به کسی ظلـم نکنـد،        کند    حضرت این زمینه را فراهم می     . حقوق خود استفاده کنند   
 اگـر کسـی      آری،.  معلوم نیست که وظیفۀ حضرت باشد       ،اما اینکه در جایی اصالً ظلم نشود      

 .شود  حقش از ظالم گرفته می شکایت بکند،
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 برای ایـن اسـت کـه او          تواند بگیرد،   های فردی را نمی      حضرت جلوی ظلم    اینکه گفتم 
اگر بحث اجبار بود، بـا ایـن   . انسان هم موجودی است مختار  . تواند مجبور کند    کسی را نمی  

 . ین کار ممکن بود  پیامبر ا همه
 . »گذارد و الیظلم أحد أحداً حضرت ترازوی عدالت را می«: در روایت است:  

شود،  گناهانی که می. دارد این روایت، معنایش این است که مقتضی ظلم را بر می   : استاد
به سبب این است که زمینـۀ ایـن کارهـا وجـود             ... خواری و فساد و قتل و دزدی و         از رشوه 

. سـت   خـواری فـراهم ا       زمینه برای رشـوه      کارمند به اندازۀ نیازش نیست،      ن حقوق چو. دارد
خواری را از او گرفته       پس زمینۀ رشوه  .  نیازش برطرف شود    کند که کارمند    حضرت کاری می  

 ! شود  دیگر اصالً گناه نمی توانیم بگوییم  نمی  برداشته شد،است، ولی اگر زمینۀ گناه
دهنـد و پـول آن را          بالفاصله به او خانـه مـی        تخدام یک کارمند   پس از اس    در انگلستان، 

 به کارمنـدانش   گوید اللـه علیه، به مالک می   المحضرت امیر، س  . دارند  می  کم از حقوقش بر     کم
 .پنهانی رسیدگی کند تا گرفتار نباشند

 . شود  سبب ظلم میها خواهی مثالً زیاده:  
 . بله: استاد

  اعجاز است یا نه؟  شود، به گونۀ  عقل بشر کامل می ریماینکه در روایات دا:  
 . شد خواست به اعجاز باشد ، از روز اول این کار می اگر می. به اعجاز نیست : استاد

 دهد؟  سازی کاری انجام می  برای زمینهحضرتآیا اکنون :  
. کنـد   یایشان هم برای ظهور دعا م     . کردن است   بله، یکی از کارهای حضرت دعا     : استاد

که این همه علیـه اسـالم دارنـد تبلیـغ           نبا ای . شود  کم آماده می     دارد کم  به نظر من، اآلن زمینه    
 !کنند، ولی اسالم دومین دین رسمی در اروپا است می

علیـه ـ    اللـه ترین کاری که امام ـ رضوان  بزرگ. سبب رشد اسالم، انقالب اسالمی است
چهـرۀ حقیقـی اسـالم، مـردمِ        . ا به جهانیان نشان داد     این بود که چهرۀ حقیقی اسالم ر        کرد ، 

 . خسته از همه مکاتب را به این سو آورد 
 .اندازد آورد، جوی خون راه می در برخی از روایات است که وقتی حضرت تشریف می:  

.  درسـت نیسـت    اینهـا . انـد   اینها خیاالت همان کسانی است کـه اینهـا را نوشـته           : استاد
هـای    ریـزی    نیـاز بـه خـون       وقتی زمینه آماده بود،   . ه زمینه آماده باشد   آید ک   حضرت وقتی می  

 . چنینی نیست این
ریـزی آنچنـانی شـد؟ آمـار          اش خـون    انقالب اسالمی چرا پیروز شد؟ آیا برای پیروزی       

 مـردم ! ها بسنجید گان دیگر انقالب  شهدایی را که برای پیروزی این انقالب داده شد، با کشته          
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زنـد و در   اک به ستوه آمده بودند و دیدنـد امـام حـرف دل آنـان را مـی             از ظلم آن رژیم سف    
پیـروز    ترین تلفات     گوست؛ لذا تبعیت کردند و با کم       راست  ادعایش هم که نجات مردم بود،     

 .شدند 
ترین تلفات به پیـروزی       اند، با کم    مردم آن زمان هم چون به این درجه از تبعیت رسیده          

 . رسند می
 ماننـد پیـامبر ـ صـلی اللــه       ایشان.  مطرح کرد »رحمت الهی«ان عنوحضرت را باید به 

 . باشد چنین می ایشان هم این؛ بود للعالمینۀحمراو .  است علیه و آله ـ
 . گزاریم  از شما سپاس:  

 .موفق باشید: استاد
 
 


