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 اشاره
عـدالت  ) عـج (ترین میوه انقالب عالم گیر امام مهـدی       شاید شیرین 

هـا نفـوذ    باشد؛ آن هم عدالتی که مانند سـرما و گرمـا تـا اعمـاق خانـه                
 .کند می

 چـه   ،فیـایی  عدالت مهدوی چگونه اسـت و از نظـر جغرا          ،به راستی 
 آیا فاصله طبقاتی بین افراد را از میـان          ؟شودای را شامل می   محدوده
 ...انجامد؟ بین فقیر و غنی میشدارد؟ آیا به رفع اختالف فاحبرمی

هایی است که در ایـن نوشـتار، پاسـخ آن           همه این موارد، پرسش   
 .خوانیمرا می

 
 ویژگـی حکومـت     »ماً و جـورا    االرض قسطاً و عدالً کما ملئت ظل       یمأل«روایت مشهور   

 .محور اساسی بیان کرده استدو مهدوی را در 
 گسترۀ جهانی. 1
 عدالت. 2

 .هر دو ویژگی در روایات فراوان دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است
بسیار سخن گفتـه شـده اسـت، ولـی     ) ع(شمولی قیام و انقالب امام مهدی    دربارۀ جهان 

خصوص عـدالت مهـدوی کـه نمـاد اصـلی انقـالب امـام               و به   ) ع(های امام مهدی    سیاست
 . کمتر مورد بحث و کاوش قرار گرفته است،است) ع(مهدی
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ترین عنوان در مبانی سیاسی امام        ترین و شامل    ترین، استوارترین، بنیادی    عدالت، اساسی 
نـام  .  عدالت مهدوی تنها با عدالت علوی قابـل مقایسـه اسـت   ،از این منظر . است) ع(مهدی

کند و عدالت     عدالت را تداعی می   ) ع(چنان با عدالت در آمیخته که علی      ) ع(امام علی مقدس  
بسی فراتر از محدودۀ حکومـت امـام        ) ع(اگرچه گسترۀ منطقۀ حکومتی امام مهدی     (علی را   

 ).است) ع(علی
همـان  .  بحث کاملی نخواهد بـود     ، بدون گذار از عدالت علوی     ،بررسی عدالت مهدوی  

بدون آشـنایی بـا اصـول و مبـانی          ) ع(ی سیاسی امام علی و امام مهدی      گونه که بحث از مبان    
 ،چـه . های فکری و عملی اسالم ممکن نیست        سیاسی اسالم و معارف حاکم بر تمامی جلوه       

هر دو بزرگوار در صدد پی ریزی حکومتی الهی و منطبق بر قواعد و مبانی اسـالمی بودنـد                   
 .ساز حرکت و تکامل مردمان باشند تا زمینه
 در صـدد    ،)ع(کنون با نگاهی گذرا به بحث عدالت و جایگاه آن در انقالب امام مهدی             ا

ها و جوانب آن را       آن هستیم تا این ویژگی و نماد حکومت مهدوی را بر فراز آوریم و زمینه              
اداره (باشد کـه بـا تـالش در راه گسـترش عـدالت در جامعـه محـدود خـود                     . بررسی کنیم 

پیونـد  ) ع( را به امام مهدی    )زندگی فردی و اجتماعی خود    و  ی  خانواده، شهر و کشور اسالم    
 .داده و بکوشیم با اهداف ایشان هماهنگ شویم

 عدالت ورزی در قرآن
هاست که در نظام خلقت و در دین و شریعت مورد توجه تمام            عدالت از زیباترین واژه   

 .قرار گرفته و به آن توصیه شده است
انـد و   جویی تأکید کرده ورزی و عدالت   خواهی، عدالت آیات فراوانی از قرآن به عدالت       

 .اند عدالت در نظام هستی را به عنوان محور و اساس و رکن معرفی کرده
  ُأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُم )15 /شوری( َن تَحْکُمُـوا بِالْعَـدْلِ     إذَا حَکَمْتُم بَینَ النَّاسِ أ     و 
یا ایها الّـذینَ ءامنُـوا کُونُـوا         )90/ نحل  ( نِاعَدْلِ وَاإلحْسَ إنَّ اهللاَ یَأْمُرُ بِالْ    )58/ نساء  (

عْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ   انُ قَوْمٍ عَلَی أالتَعْدِلُوا اُِ     هللاِ شُهَدآءَ بِالْقِسْطِ وَالیَجْرِمَنّکُمْ شَنَئَ     امینقَو
َ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ هللاِ وَلَـوْ عَلـی      مِینَ  ایایهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا کُونُوا قو     )8/ مائـده   ( لِلتَّقْوی
 .)135/ نساء (أَنفُسِکُمْ

 ،ایـن وجود   با   ،ورزی و حاکم کردن عدالت، اگر چه مورد پذیرش همگان است           عدالت
 .مورد تأکید شدید قرآنی نیز قرار گرفته است

  هدف رسالت،عدالت
. با مبحـث مـا دارد   سورۀ حدید ارتباطی خاص 25در میان آیات مربوط به عدالت، آیۀ   
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، قیـام بـه قسـط و گسـترش عـدالت در میـان               )ع(قرآن کریم در بیان اهداف ارسال پیامبران      
 :مردمان را هدف اصلی آنان بیان کرده است

        ِنَتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَبَ وَالْمیـزانَ لِیَقُـومَ النَّـاسُ بِالْقِسْـطلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبْبَی
 فِعُ لِلنّـاسِ وَ لِـیَعْلَمَ اهللاُ مَـن یَنصُـرَهُ، وَ رُسُـلَهُ     ا وَ مَنٌَ سُ شَدِیدأأَنزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَْ  وَ

 .)25/ حدید ( بِالْغَیْبِ إنَّ اهللاَ قَوی عَزِیزٌ
 : نمایانگر چند نکته است،توجه جزیی به آیه شریفه

ست و در صدد تبیین هدف و مقصود از         ا» الم غایت » «لیقوم الناس بالقسط  «در  » الم«. 1
بنابراین گسترش قسط و عدالت هدف اصلی و اولـی پیـامبران و             . ارسال پیامبران الهی است   

 .دین است
  و یـا   »لیقـیم النـاس بالقسـط     « ، اسـت  »لیقوم الناس بالقسط  «آیه مبارک سورۀ حدید     . 2

ان مردم هدف مهم و واالیی  اقامۀ قسط و برپا داشتن دادگری در می        .»لیقیم فی الناس القسط   «
بـاالتر و واالتـر از ایـن غایـت     ) ع(هدف انبیـا . کند است که برای ما دست نایافتنی جلوه می      

ای مردم را بسـازند کـه خـود مـردم بـه عـدل و داد                آنان وظیفه دارند به گونه    . مقصود است 
ارۀ آیه به آن است     بنابراین اش . که تنها حکومت برای آنان عدالت برپای دارد         نه این  ،نددازبپر

 .ورز باشند ای بسازند تا همۀ آنان دادگر و عدالت اند تا مردم را به گونه که پیامبران آمده
ممکـن اسـت قـانون عادالنـه در     . یه به تفاوت میان فرهنـگ و قـانون اسـت          آاشارۀ  . 3
وظیفـۀ  . ای وجود داشته باشد، ولی فرهنگ عـدل و داد بـر مردمـان آن حـاکم نباشـد         جامعه

ایـن  . محور به سبب رواج فرهنگ عـدالت در آن اسـت           ای عدالت   برپایی جامعه ) ع(امبرانپی
 .تر از اجرای عدل و داد به وسیلۀ حاکمان است هدف بسی باالتر و مهم

 نکته
ید تا غایـت    آ  او می . تحقق بخش مقصود رسالت و اهداف پیامبران است       ) ع(امام مهدی 

 حکومت اوسـت کـه جامعـۀ آرمـانی          انردودر  . د را سامان ده    پیامبران و مقصود از رسالت   
 .شود گذارد و هدف از خلقت محقق می  به عرصۀ وجود می پاپیامبران

هدف اصلی از ارسال پیامبران است      » جامعۀ عدالت محور  «و  » عدالت«بنابراین حال که    
) ع(امـام مهـدی   الزم اسـت     پـس    ؛بخش اهـداف رسـالت اسـت       نیز تحقق ) ع(و امام مهدی  

 .بتنی بر عدل و داد برپا کند تا این هدف پیامبران و دستور الهی تحقق پیدا کندای م جامعه
 تصویر عدالت مهدوی در روایات

) ع(هدف اصلی این نوشتار، کاوش در روایاتی است که به عدالت در زمان امام مهـدی               
 ،کرده روایاتی نسبتاً گسترده که هر یک زاویۀ خاصی از عدالت مهدوی را بازگو               ؛اند  پرداخته



 
ظار

انت
 /

هم
یزد

 س
ره
شما

 /
ییز

پا
13

83
 

267 

 .اند شهر اسالمی را تصویر نموده آرمان
ها به تبیین دقیـق   هایی از مطالب اشاره شده در آن مطالعه این احادیث و بازگویی گوشه   

 .رساند جامعۀ مهدوی یاری می
 یمأل االرض قسطاً و عدالً کما ملئت ظلماً و جوراً. 1

های گوناگون  نقل. تاین روایت از روایات بسیار مشهور در توصیف جامعۀ مهدوی اس
 .های سنیان و مصادر حدیثی شیعی آمده است در کتاب) ص(آن از پیامبر

آن را بیـان    ) ع(که این متن از معدود احادیثی است که تمامی چهارده معصوم           جالب این 
در وسـع ایـن     ) ع(ناگزارش مفصل از تک تـک روایـات معصـوم         . اند  کرده و بر فراز آورده    

احادیـث االمـام    و کتـاب معجـم   کمال الدینۀ اجمالی به کتاب  ولی مراجع ؛نوشتار نیست 
 .کند  این ادعا را اثبات می)ع(المهدی

کـه بسـیاری از      مهم این . اند  مصادر حدیثی فراوان سنی و شیعه این روایت را ذکر کرده          
) ص(های شیعی این متن را از طریق سنیان و با سلسلۀ روات مشـهور آنـان از پیـامبر                    کتاب

 .اند نقل کرده
کتاب را که از مصادر کهن شیعی و سنی هستند و           چهل   نام   ،در اینجا و به عنوان نمونه     

 1.کنیم  به عنوان مصادر قدیمی بیان می،اند تا قرن پنجم تألیف شده
 بررسی اسناد

 های سنیان گزارش
اعتبار و حسـن طریـق آن در        . متن سنن ابی داود به نقل از ابوسعید خدری معتبر است          

                                              
 :مصادر شیعی.  1

 و 1/98 ، علـل الشـرائع  ؛4/177 ، من الیحضره الفقیـه ،549 ، کامل الزیارات؛526 و   341 و   1/338 ، الکافی ؛15 ،االصول الستۀ عشر  
 و  139 ، کمال الدین و تمام النعمـه      ؛82 و   81 ، التوحید ؛419 و   78 ، االمالی ؛396 ، الخصال ؛297 و   1 ،)ع( عیون أخبار الرضا   ؛161
 ؛184 ، کتـاب سـلیم بـن قـیس        ؛255 و   100 ،لـواعظین  روضـه ا   ؛60 و   4 ، کفایه األثـر   ؛124 ، معانی االخبار  ؛262 و   258 و   257

 و  95 ، االعتقـادات  ؛297 و   296 ، الفصـول المختـار    ؛81 و   61 ، کتاب الغیبه لنعمـانی    ؛368 و   176 ، دالئل االمامه  ؛614 ،المسترشد
 ؛180/140 ،لطوسـی  غیبه الشـیخ ا    ؛340 و   2/340 ، االرشاد ؛2/12 ، رسائل فی الغیبه   ؛11 ، المسائل الجارودیۀ  ؛164 ، المزار ؛122

 و 254 و 66 و 1/15 ، تفسیر العیاشی؛46 و 42 ، الغیبه؛501 و 382 و 292 ، االمالی للطوسی؛113 ، کنزالفوائد ؛209 ،االختصاص
 .115 ، بشاره المصطفی؛317 و 2/45 ، تفسیر القمی؛290

 :مصادر سنی
 و 4/442: المستدرک. 505/2231: 4سنن الترمذی  . 311 و   310 و   2/309: سنن أبی داود  . 36 و   28 و   3/27 و   1/99: مسند احمد 

. 367 و   2/275: مسند أبـی یعلـی    . 679 و   8/678: المصنف البن ابی شیبه   . 373 و   11/372: المصنف لعبد الرزاق  . 465 و   464
 و  3/58: المعجـم الکبیـر   . 55 و   2/15: المعجـم االوسـط   . 2/148: المعجـم الصـغیر   . 238 و   237 و   15/236: صحیح ابن حبـان   

 .478 و 9/407 و 387 و 1/109: تاریخ بغداد. 134 و 10/133
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 1.ادر حدیثی سنی تأیید شده استبرخی مص
 2.همچنین متن مسند احمد معتبر و حسن شمرده شده است

) 1/99(و مسـند احمـد   ) 4/107(که در سنن ابـی داود      ) ص(از پیامبر ) ع(نقل امام علی  
 3.نقل شده نیز صحیح است

های حدیثی  که در سنن ابی داود و دیگر کتاب ) ص(گزارش عبداهللا بن مسعود از پیامبر     
 5. نیز صحیح یا حسن شمرده شده است4ل شده استنق

 6.چند گزارش معتبر دیگر از این سخن نیز وجود دارد
 :گزارش شده است) ص( تن از اصحاب پیامبر18این متن از 

از او (ابوســعید خــدری . 4، )ع(امــام حســین. 3، )ع(امــام حســن. 2، )ع(امــام علــی. 1
ابـو  . 6عبـداهللا بـن مسـعود،    . 5، ) شده است بیشترین تعداد روایت معتبر در کتب سنیان نقل       

عبـداهللا  . 10عبـداهللا بـن عمـر،       . 9عبـداهللا بـن عبـاس،       . 8عباس بن عبدالمطلب،    . 7هریره،  
، سـلمان  14جابر بن عبـداهللا انصـاری،   . 13علی الهاللی، . 12حذیفه بن یمان، . 11الصدفی،  
 7.تمیم الداری. 18فیل، ابوط. 17عمار بن یاسر، . 16عبدالرحمن بن عوف، . 15فارسی، 

توان متواتر شـمرد؛   گونی افراد گزارش کننده، متن حدیث را می با توجه به تنوع و گونه   
 .چرا که توافق بر کذب میان این افراد ممکن نیست

 یـا حسـن و یـا موثـق          حعالوه بر این، برخی از متون شیعه و سنی معتبر بوده و صـحی             
 :اند شمرده شده

 شیعیاسناد متن در مصادر 
هـا    نیز متعـدد هسـتند کـه برخـی از آن    » االرض قسطاً و عدالً    یمأل«های شیعی     گزارش

 .هستند) حسن یا صحیح(معتبر 
 :گونه دارد سندی این) ع(متن منقول از امام کاظم

                                              
 همچنـین  ؛6612، شـمارۀ  22، ص 6؛ ناصر الدین االلبانی در صـحیح الجـامع الصـغیر، ج    144ابن القیم در کتاب المنار المنیف، ص .  1

 .174مراجعه شود به المهدی المنتظر فی ضوء االحادیث الصحیحه، ص 
 .179 ـ 176ی المنتظر فی ضوء االحادیث الصحیحه، ص شود به المهدرجوع .  2
 .238همان، ص . 3
 ... و443، ص 4؛ مستدرک حاکم، ج 93، ص 8؛ صحیح ابن حبان، ج 106، ص 4سنن ابی داود، ج .  4

نـین   همچ5452، شـماره  24، ص 3؛ مشـکاه المصـابیح، ج   5180 شـماره  70ص . 5ناصرالدین البانی در صحیح الجامع الصغیر، ج .  5
 .278مراجعه شود به المهدی المنتظر فی ضوء االحادیث الصحیحه، ص 

 .314 ـ 312 و 310 ـ 297رجوع شود به کتاب المهدی المنتظر فی ضوء االحادیث الصحیحه، ص .  6
تری  فزون اسامی ا،جوی بیشتر طبیعی است که با جست. استخراج شده است) ع(این اسامی از جلد اول معجم احادیث امام مهدی.  7

 .به دست بیاید
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 علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن         قال حدیثاً ) ره(احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی     «
 .1»االزدیابی احمد محمد بین زیاد 

این سند معتبر است و با اختالف نظر دربارۀ ابراهیم بن هاشم، حسن یا صحیح شمرده                
 .گونه دارد نیز وضعیتی این) ع(متن نقل شده از امام رضا. شود می

 .بایست صحیح یا حسن شمرده شود یعنی به اعتبار ابراهیم بن هاشم می
 یعنی ریان بن صـلت      ؛ی اول است   تنها اختالف در راو    .سند این متن همانند قبل است     
 2.به جای احمد بن زیاد آمده است

 .های دیگر نیز تا حدودی مورد قبول هستند برخی گزارش
 سـند شـیخ     .با دو سند به مـا رسـیده اسـت         ) ع(مثالً گزارش اصبغ بن نباته از امام علی       

 مـورد    مالک جهنـی   یها به استثنا    صدوق در کتاب غیبت مشتمل بر افرادی است که همه آن          
 .اطمینان هستند

 .مالک بن اعین جهنی نیز فی الجمله ممدوح بوده و تضعیف هم ندارد
و یا به جهت حسن بن علی بن فضال آن را موثـق  (توان آن را حسن شمرد   بنابراین می 

 3).دانست
و گـزارش جنـاب عبـدالعظیم       ) ع(اعتماد بر گزارش احمد بن اسحاق از امام عسـکری         

 تنها علی بن    4،در گزارش اول  .  نیز منوط به مبنای رجالی افراد است       )ع(حسنی از امام هادی   
او استاد شیخ صدوق بوده و مـورد ترضـی او واقـع شـده               . عبداهللا وراث توثیق صریح ندارد    

 .است
 نیز محمد بـن احمـد شـیبانی وجـود دارد کـه وضـعیتی       5)ع( از امام هادی،در گزارش 

 سهل بن زیاد نیز وجود دارد کـه بسـیاری از            ، سند در این . همانند علی بن عبداهللا وراق دارد     
 .اند متأخرین احادیث او را پذیرفته

 ... االرضنکاتی دربارۀ روایت یمأل
 جهانی سرشار از عدالت

                                              
 .6، شمارۀ 368کمال الدین، ص .  1
 .7، شمارۀ 376کمال الدین، ص .  2
 .282، شمارۀ 336الغیبه طوسی، ص .  3
کمال الدین، ص (علی بن عبداهللا الوراق قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن اسحاق بن سعداالشعری : سند روایت این گونه است.  4

 .)1، شمارۀ 384
قال حدثنا محمد بن ابی عبداهللا الکوفی عن سـهل بـین زیـاد االدمـی عـن      ) ره(محمد بن احمد الشیبانی: سند روایت این گونه است.  5

 ).2، شمارۀ 377کمال الدین، ص (عبدالعظیم الحسنی 
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ای است که دربارۀ حکومت مهدوی بیان         ترین وعده  نوید جهانی سرشار از عدالت، مهم     
رشـاری و سـرریزی آن در       عدالت روح جامعـه اسـت و فراگیـری عـدالت و س            . شده است 

 .ترین دلیل برای انتظار ظهور است جامعه بهترین و مهم
 :این نوید از دو منظر قابل بررسی است

 گستره جغرافیایی. 1
 جامعـۀ   ،از ایـن منظـر    . گیـرد   عدالت مهدوی فراگیر است و تمـامی زمـین را در برمـی            

چنین فراگیـر نیـز در    این چرا که تصور حکومتی ؛ای نیست مهدوی قابل قیاس با هیچ جامعه  
نیـز  ) ع(و امـام علـی    ) ص(حتـی حکومـت و خالفـت پیـامبر اکـرم          . گنجـد   ذهن کسی نمی  

) ع(محوری در تمامی زمین تنها با نام امام مهدی عدالت. اند ای این چنین وسیع نداشته  گستره
 .آمیخته است

 شمول و شیوع عدالت. 2
دیگـر تنهـا    .  موهبـت عـدالت دارد     اشاره به سرشـاری جامعـه از       »ملئت قسطاً و عدالً   «

 عدالت اداری و قضایی و فرهنگی نیز جزیـی          ؛عدالت اقتصادی یا اجتماعی مورد نظر نیست      
. کنـد  را بیان می) ع(این حدیث حتی بیش از اقامۀ عدل از ناحیۀ حکومت و امام           . از آن است  

روف بـا هـم   مقصود از مملو آن است که ظرف و مظـ . داللت بر کمال و مساوات دارد     » مأل«
 1.اند و هیچ فضای خالی در ظرف باقی نمانده است برابر گشته

پس مقصود از پراکندن و پر کردن عدالت در جامعه آن است که عدالت در تمامی اجزا             
 .های جامعه ریشه دوانده و به فرهنگ عدالت در میان مردمان تبدیل شده است و الیه

ضی هاد مهـدی أول العـدل و آخـره          هو إمام تقی نقی بار مر     ): ص( رسول اهللا  .2
 2.یصدق اهللا عز و جل و یصدقه اهللا فی قوله

 مبدأ و منتهای عدالت
 سیرۀ  ،بدین سبب . ورزی نیست  قابل قیاس با موارد دیگر عدالت     ) ع(عدالت امام مهدی  

 یعنی روشی که نه پیش از حضرت کسی قـادر بـه             ؛اند  خوانده» اول العدل و آخره   «ایشان را   
 .تر از آن وجود دارد ده است و نه امکان عدالتی برتر و کاملانجام آن بو

 و عدال کما     به االرض قسطاً   یبعث اهللا رجال من عترتی، فیمأل     : )ص( رسول اهللا  .3
ملئت ظلما و جورا یرضی عنه ساکن المسوات واالرض، التدع السماء من قطرها 

                                              
 .346، ص 5معجم مقاییس اللغه، ج : رجوع شود به.  1
 .11، ح 267 ـ 264صص : کمال الدین.  2
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تـه، حتـی یتمنـی      شیئا اال صبته مرارا والتدع االرض من نباتهـا شـیئا اال اخرج            
 .1االحیاء لالموات

 رضایت عمومی
خواه است و حتی کودکی که هنوز قواعد بـازی           دوست و عدالت   فطرت انسانی عدالت  

آشوبد و به آن اعتـراض         از ظلم و جوری که بر او شده برمی         ،در اجتماع را فرا نگرفته است     
 .کند می

تـراع افـراد بـدبخت و    برخـی اندیشـمندان غربـی ـ و از جملـه نیچـه ـ عـدالت را اخ        
خـواهی    دم از عـدالت    ،دارند تا به روی دیگران بکشـند      نند که چون چنگال     ندا  ای می   بیچاره

 2.زنند می
. انـد   محـور بـوده     عدالت ،کسانی که در اوج قدرت    . نظر نیچه موارد نقض فراوانی دارد     

 .دهد جامعۀ مهدوی نمونۀ کامل این افراد را نشان می
 اخـتالف النـاس و زالزل، فیمالهـا عـدال و            ۀ عند کثر  یخرج): ص(رسول اهللا . 4

قسطا کما ملئت ظلما و جورا، یرضی به ساکن السماء، و ساکن االرض، و یقسـم                
 3.المال قسمه صحاحا

أبشرکم بالمهدی یبعث فی أمتی علی اخـتالف مـن النـاس و             ): ص(رسول اهللا . 5
ی عنـه سـاکن     زلزال یمال االرض عدال و قسطا کما ملئت جـورا و ظلمـا، یرضـ              

 4.السماء و ساکن االرض
ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی علی اخـتالف مـن النـاس و             ): ص(رسول اهللا . 6

زالزل فیمال االرض قسطا و عدال کما ملئت جورا و ظلمـا یرضـی عنـه سـاکن                  
السماء و ساکن االرض یقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسویه       

ـ   ) ص( محمدۀاهللا قلوب أمبین الناس قال و یمال   مر أغنی و یسعهم عدلـه حتـی ی
 فما یقوم من الناس اال رجل فیقول ائت ۀمنادیا فینادی فیقول من له فی مال حاج
مرک أن تعطینی ماال فیقـول لـه احـث          أالسدان یعنی الخازن فقل له ان المهدی ی       

 عجـز    محمد نفسا أو   ۀحتی إذا جعله فی حجره و أبرزه ندم فیقول کنت أجشع أم           
 5. أعطیناهئاًیعنی ما وسعهم قال فیرده فال یقبل منه فیقال له انا النأخذ ش

                                              
 .436/918: عمدهال.  1
 .اند ، که این گفتار را نقل و نقد کرده261کتاب سیری در سیرۀ ائمه اطهار، شهید مرتضی مطهری، ص : رجوع شود به.  2
 .471/463: دالئل االمامه.  3
 .51/74/23: ، بحاراالنوار178/136: الغیبه للطوسی.  4
 .482/476: مامه، دالئل اال14/261/38653: ، کنزالعمال3/37: مسند احمد.  5
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) ع(ـ لوصف القائم  : الی السماء قیل له   ) ص(لما اسری بالنبی  ): ع(االمام الصادق . 7
 1. االرض بالعدل و یطبقها بالقسطـ یمأل

ـ   ): ع(االمام علی. 8 والی مـن  اال و فی غد ـ و سیأتی غد بما التعرفون ـ یأخذ ال
غیرها عمالها علی مساوی أعمالها و تخرج له االرض أفالیذ کبدها، و تلقی إلیـه               

 2.سلما مقالیدها، فیریکم کیف عدل السیره و یحیی میت الکتاب والسنه
... اعلموا علما یقینا أن الذی یستقبل قائمنا من أمر جـاهلیتکم          ): ع(االمام علی . 9

نکم المراضین، و لیعزلن عنکم امراء الجور        السوء، و لیقبضن ع    ۀلینزعن عنکم قضا  
و لیطهرن االرض من کل غاش، و لیعملن بالعـدل، و لیقـومن فـیکم بالقسـطاس                 

 3. عما قلیل فتعیشوا إذن فان ذلک کائنۀ الکرۀالمستقیم، و لیتمنین أحیاؤکم رجع
 عدالت اجتماعی، قضایی و اداری

ند و آنان که سیرت پسندیده دارنـد بـر   ک کارگزاران نااهل قضایی را بر کنار می ) ع(امام  
 .گمارد کار می

سیرۀ مدیریتی حضرت در برکناری عمـال اداری ـ امـراء الجـور ـ هماننـد سـیرۀ امـام         
 .دندزیور در برکناری کسانی است که با مردم عدالت نمی) ع(علی

بازی وجود نخواهد داشت و سیرۀ او عمل بر مـدار عـدل     هیچ نیرنگ،در جامعۀ مهدی  
 .وانین عادالنه خواهد بودو ق

 طبیعی است ،گاه که بر صدر نشیند و ارج بیند عدالت ـ آرزوی همیشگی انسان ها ـ آن  
 . باشند که مردگان نیز آرزوی بازگشت به آن دیار را داشته

. ان اهللا تبارک و تعالی لن یذهب بالدنیا حتی یقوم منا القـائم            ): ع(االمام علی . 10
 الجزیه و یکسر الصلیب و االصنام و یضع الحرب أوزارها           یقتل مبغضینا و الیقبل   

 4. و یعدل فی الرعیهیۀو یدعو إلی أخذ المال فیقسمه بالسو
لمظهـر للـدین    االتاسع من ولدک یا حسین هو القائم بـالحق          ): ع(االمام علی . 11

 5.والباسط للعدل
ود عـدالت   تنهـا خـ    حضرت نه . دهندۀ عدالت است   بسط«) ع(یکی از اوصاف امام زمان    

 .کوشد تا فرهنگ عدالت در میان مردمان را گسترش دهد  بلکه می،ورزد می

                                              
 .547/840/12: کامل الزیارات.  1
 .2/21/138: نهج البالغه.  2
 .51/120/23بحارالنوار، .  3
 .31/443:  ، بحاراالنوار578/1: الخصال.  4
 .304/16: کمال الدین و تمام النعمه.  5
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یا بشر بن غالب، من أحبنا الیحبنا اال اهللا، جئنـا نحـن و              ): ع(االمام الحسین . 12
هو کهاتین، و قدر بین سبابتیه، و من أحبنا الیحبنا اال للـدنیا فانـه إذا قـام قـائم                    

 1.العدل وسع عدله البر والفاجر
 گسترۀ عدالت

یکی از نکات جالب مورد اشاره در این روایت و روایت بعد، گسترۀ عـدالت مهـدوی                 
عدالت به عنوان یک حق عام، شامل همۀ افراد انسانی است و فقیر و غنی، کوچک و                 . است

ممکـن اسـت شخصـی فـاجر باشـد و بـا             . شناسد  بزرگ، زن و مرد و حتی خوب و بد نمی         
انجام افعـال ناشایسـت و فسـق و         . را مستحق دوزخ و عذاب نماید     عصیان اوامر الهی خود     

گـردد، حـق او را در برخـوردار بـودن از              دوری او از رحمت الهی مـی      باعث  فجور، اگرچه   
 :بدین جهت در توصیف شمول عدالت مهدوی آمده است. کند عدالت سلب نمی

 2 منهم والفاجریعدل فی خلق الرحمن، البرّ
ادآور عدالت علوی است که حتی شـامل دشـمنان او هـم گشـته               این فقره از روایت، ی    

گریخت و به   ) ع(عبیداهللا بن حر جعفی از شجاعان کوفه بود که از حکومت امام علی            . است
 .جنگید) ع(معاویه ملحق شد و حتی در لشکرکشی معاویه در مقابل امام علی

 کرده و طالق همسـر      گاه که شنید خانوادۀ همسرش از غیبت و بدنامی او استفاده           او آن 
رسـید و   ) ع( به کوفه آمد و خدمت امام علـی        ،اند  او را گرفته و با دیگری کابین ازدواج بسته        

هـای او را گوشـزد نمـود و اعمـال پیشـین او را                 بـدکرداری ) ع(امام علی . ماجرا را بازگفت  
یمنعنی ذلـک مـن عـدلک؟ آیـا     أ: عبداهللا که به شقاوت خود معترف بود گفت   . نکوهش کرد 

جواب منفـی داد    ) ع(کند؟ امام   اعمال ناشایست من، من را از شمول عدالت علوی خارج می          
دوبـاره بـه    ) ع(عبداهللا پس از برخورداری از عدالت امام علی       . و حق وی را به او بازگردانید      

 3.شام برگشت و به معاویه ملحق شد
فی خلق الرحمان،   إذا قام قائمنا فإنه یقسم بالسویۀ و یعدل         ): ع(االمام الباقر . 13

 4.البر منهم والفاجر
در این متن ـ و برخی متون دیگر ـ عدالت در کنار مساوات مورد اشـاره و اعتنـا قـرار      

المال که حـق عمـومی همـۀ          مقصود از مساوات در این متون این است که بیت         . گرفته است 
صـی و   هـای شخ    ویژگـی . به شکل مساوی در میـان انـان تقسـیم شـود           باید  مسلمانان است   

                                              
 .27/90/44 ، بحاراالنوار، 1/61/104: المحاسن.  1
 .3، ح 161علل الشرایع، ص .  2
 .25، ص 3الکامل فی التاری، ج .  3
 .52/350/103 و 51/29/2: ، بحاراالنوار237/26: ، کتاب الغیبه للنعمانی3/397/1278: ، شرح االخبار161/3: علل الشرایع.  4
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المـال    اجتماعی و حتی سابقۀ مبارزاتی و مدیریتی سلب نخواهد شد که سهم بیشتری از بیت              
 .نصیب کسی شود

المال را به گونۀ مسـاوی میـان همـۀ افـراد              نیز این سان عمل کرده و بیت      ) ع(امام علی 
 .گرفت پایۀ تازه مسلمان می نمود و خود نیز سهمی برابر با غالم سیاه دون تقسیم می

بته این مساوات بدین معنا نیست که ثـروت همـۀ افـراد موجـود در جامعـۀ اسـالمی                    ال
کردند ـ طبیعی اسـت کـه در     گونه که برخی جامعه بی طبقه را فریاد می یکسان باشد ـ همان 

ی خـود   صـ هـای فکـری و علمـی و تخص          ای با اقتصاد سالم، هر فرد مطابق با فعالیت          جامعه
 .رآمد اقشار و افراد دیگر متفاوت خواهد بوددرآمد خاصی خواهد داشت که با د

 مسـاوات در برخـورداری      ،بنابراین مقصود از مساوات در این روایت، و روایات مشابه         
 .ها و درآمدهای عمومی جامعه است از امتیاز
 سهمی برابر بـا فـردی خواهـد       ،کند  مثالً فردی که در مرکز قدرت و ثروت زندگی می         (

 ).کند جامعه اسالمی زیست میداشت که در دورترین نقطۀ 
 1.إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فال قطائع): ع(االمام الباقر. 14

 بررسی سند
 بن زیاد وجود دارند ۀمسعد تنها هارون بن مسلم و ، در سند  .سند این متن صحیح است    
 .که هر دو امامی و ثقه هستند
 رفع امتیازات ویژه

چیزی که اکنـون  . ل انحراف در آن بسیار قوی استعنوانی است که احتما » امتیاز ویژه «
 .شود از آن یاد می» خواری رانت«با عنوان 

طبیعی است که حکومت و قدرت، افراد نزدیک به خود یا باند و جناح مربوط به خود                 
هـای ویـژه، بیشـتر آن را در میـان افـراد خـود                 پندارد و در صورت وجود امتیاز       را صالح می  

شـود تـا در هنگـام     ول هـم انجـام   بکند مواردی به ظاهر مق   ت اقتضا می  سیاس. کند  تقسیم می 
 .گویی فرار شود بازخواست یا تبلیغات، آن موارد علم شده و از پاسخ

لغـو ایـن    . های ویژه است    یکی از مصادیق برجسته عدالت مهدوی، برچیده شدن امتیاز        
 . گردیدترین نظام اجتماعی خواهد  سبب ایجاد عادالنه،قانون در مجموع

عن القائم عجـل اهللا فرجـه إذا قـام          ) ع(سألت ابا جعفر  : محمد بن مسلم قال   . 15
حتـی یظهـر    ) ص( ما سـار بـه رسـول اهللا        ۀبسیر:  یسیر فی الناس فقال    ۀبای سیر 

 و  هلیـۀ ابطل ما کان فی الجـا     : قال) ص( رسول اهللا  ۀو ما کانت سیر   : االسالم، قلت 
                                              

 .52/309/1:  ، بحاراالنوار80/260: قرب االسناد.  1
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 مما کـان    نۀ إذا قام یبطل ما کان فی الهد       )ع(استقبل الناس بالعدل، و کذلک القائم     
 1.فی ایدی الناس و یستقبل بهم العدل

 بررسی سند
یک طریق آن صـحیح     . روایت فوق به دو طریق نقل شده است که هر دو معتبر هستند            

شود مورد اطمینـان اسـت؛ چـون          است و طریق دوم که شامل محمد بن عبداهللا بن هالل می           
 .انی بودن استاتهام کیسدر معرض این شخص 

 مسـاجد،   بعـۀ  فهدم بهـا أر    فۀسار إلی الکو  ) ع(إذا قام القائم  ): ع(االمام الباقر . 16
فلم یبق مسجد علی وجه االرض له شرف إال هـدمها و جعلهـا جمـاء، و وسـع                   
الطریق االعظم، و کسر کل جناح خارج فی الطریق، و أبطل الکنف والمازیب إلی              

 .لها وال سنه إال أقامها إال أزا2عۀالطرقات، والیترک بد
 بعـۀ  و أمر بهدم المساجد االر     فۀدخل الکو ) ع(إذا قام القائمه  ): ع(االمام الباقر . 17

حتی یبلغ أساسها و یصیرها عریشا کعریش موسی، و تکون المساجد کلها جمـاء        
و یوسع الطریـق االعظـم فیصـیر        ) ص(الشرف لها کما کانت علی عهد رسول اهللا       

 إلی الطریـق، و کـل       ۀ کل مسجد علی الطریق، و یسد کل کو        ستین ذراعا، و یهدم   
 3.جناح و کنیف و میزاب إلی الطریق

 بررسی سند
کـه اخـذ و    با توجه بـه ایـن  . سند این روایت تا علی بن ابی حمزه بطائنی صحیح است    

نقل حدیث از علی بن ابی حمـزه در دوران اسـتقامت او و قبـل از توقـف در امامـت امـام                        
 . بنابراین روایت باال معتبر خواهد بودبوده،) ع(رضا

ما حق االمام علی الناس قـال حقـه علـیهم أن    ) ع(سألت أبا جعفر : ابوحمزه. 18
 و یعـدل فـی   یۀیقسم بینهم بالسو:  قال؟فما حقهم علیه :  قلت .یسمعوا له و یطیعوا   

 4.، فإذا کان ذلک فی الناس فال یبالی من أخذ ههنا وههناعیۀالر
اعلموا أن اهللا یحیی االرض بعد موتها قد        ((فی قوله تعالی    ): ع(ادقاالمام الص . 19

 أی یحییها اهللا بعدل القائم عند ظهوره بعـد موتهـا            ))بینا لکم االیات لعلکم تعقلون    
 5.بجور أئمۀ الضالل

زمـین سرسـبز و دایـر حـی     . های متفاوتی داشته باشد   تواند گونه   مردن و زنده شدن می    
جامعۀ . ین بایر و صحرا موات و مرده است و از زندگی تهی است            است و زندگی دارد و زم     

                                              
 .52/381/192:  ، بحاراالنوار6/154/270: تهذیب االحکام.  1
 .52/339/84: ، بحاراالنوار2/291: ، اعالم الوری بأعالم الهدی264: ، روضه الواعظین2/385: االرشاد.  2
 .52/333/61:  ، بحاراالنوار475/498: الغیبه للطوسی.  3
 .27/244/4:  ، بحاراالنوار1/405/1: الکافی.  4
 .24: کتاب الغیبه للنعمانی.  5
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ای است    جامعۀ انسانی شاداب و سرشار از حیات و زندگی جامعه         . گونه است  انسانی نیز این  
قلـب  . های وجودیش جریـان داشـته باشـد         ریانقسط و عدل در تمامی ش     . که عدالت بورزد  

ای اسـت     جامعۀ مرده نیز جامعه   . جامعه با طنین عدالت تپیده و از جور و ظلم بر حذر باشد            
 .از عدالت بی بهره باشد و از درد ستم بر خود بپیچد. یدآکه زیرتازیانه جور و ستم گرفتار 

 یکـی از واالتـرین     1ضَ بَعْـدَ مَوْتِهَـا    أَنَّ اهللاَ یُحْـیِ االرْ     هر آیـ  در تفسـی  ) ع(امام صـادق  
جامعۀ انسـانی کـه بـه سـبب ظلـم و جـور              : اند   زمین را بیان کرده و فرموده      یمصادیق احیا 

) ع(ای تبدیل گشته است، پـس از قیـام حضـرت    سردمداران ستمگر از نفس افتاده و به مرده       
 .خیزد شود و از جای برمی زنده می

هذا االمر حتی الیبقی صنف من الناس إال و قد          ما یکون   ): ع(االمام الصادق . 20
ولوا علی الناس حتی الیقول قائل إنا لـو ولینـا لعـدلنا ثـم یقـوم القـائم بـالحق                     

 2.والعدل
 

 بررسی سند
سند این روایت معتبر است و به سبب وجود احمد بن محمد بـن سـعید ـ کـه زیـدی      

 .است ـ و علی بن الحسن ـ که فطحی است ـ موثقه خواهد بود
 شعار عدالت

عدالت واژۀ زیبایی است که هر فـرد و گـروه و صـاحب نظریـۀ سیاسـی آن را هـدف               
های سـلطنتی     از حکومت . کند  شمارد و شعار سیاسی خود را با آن تنظیم می           اساسی خود می  

های خویش    و استبداد فردی گرفته تا مدینۀ فاضلۀ دیگران، عدالت اجتماعی را محور اندیشه            
حتـی  . کراسـی امـروزین نیـز چنـین ادعـایی دارد          ودموکراسـی و لیبـرال دم     . دان  قلمداد کرده 
های غرب و به خاک و خون کشیدن مسلمانان مظلوم در کشورهای اسالمی نیـز                 لشکرکشی

 ولی این همه شعار است و پوششی برای به قـدرت  .گردد تحت این لواء تجزیه و تحلیل می    
.  اینان تعریفی نادرسـت و غیردقیـق اسـت         تعریف عدالت در نزد همۀ    . رسیدن حزب یا فرد   

گاه که پس از تجربه شدن انواع   آن.آید عدالت تنها در پرتو حکومت الهی امام عصر پدید می
آید و عدالت مهدوی      ها، بشر بفهمد که تا کنون دنبال سراب بوده است، به خود می              حکومت

 .کند را تجربه کرده و آن را لمس می
شود؛ چـون     پردازان سلب می   ها و نظریه    یغات از تمامی نظریه   این زمان دیگر فرصت تبل    

                                              
 .17سورۀ حدید، آیه .  1
 .274/53: یبه للنعمانیکتاب الغ.  2
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در . اند  ها قدرت را زمانی در دست داشته و از گسترش عدالت در جامعه عاجز مانده                همۀ آن 
تنها تفاوت آن است که بـر       . است» پایان تاریخ «تعبیری زیبا از    » عدالت مهدوی « نظریۀ   ،واقع

یشمندان غربی که پایان تاریخ را به معنای بـه قـدرت            خالف دیدگاه متکبرانه و مغرورانه اند     
دانند، به عدالت ـ به عنوان تنها راه فراگیر ـ اشاره دارد و محـور آن را     رسیدن مستکبران می

 .بر عدالت مهدوی قرار داده است
أما واهللا لیدخلن علیهم عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحر         ): ع(االمام الصادق . 21
 1.والقر
 :های پنهان جامعه الت در الیهشریان عد

. ها در باب گسترۀ عدالت مهدوی دراین مـتن بیـان شـده اسـت                یکی از زیباترین تعبیر   
ای قـوانین و مقـررات        ممکـن اسـت در جامعـه       .های پیدا و پنهان زیادی دارد       الیه» عدالت«

مـأمور  های شهر، دور از نگاه قـانون و           عادالنه وضع و اجرا گردد، ولی در کوچه پس کوچه         
 .بر کسی جفا شود

 ولـی در اجتمـاع کوچـک        ؛ممکن است جو عمومی جامعه با عـدالت هماهنـگ باشـد           
 . بر زن و فرزند جفا رود،خانواده

عـدالت فرهنـگ    . هـا دارد    ظاهر این است که جامعۀ مهدوی عدالتی فراتر از همـۀ ایـن            
چنان کـه سـرما و      آن. تهای پیدا و پنهان جامعه جریان یافته اس         زمانه گشته و در تمامی الیه     

کنـد، عـدالت مهـدوی هـم در           گرما در دل هر کوی و خانه و از هر برزن و روزن نفوذ مـی               
 .ای این چنین پراکند و چه زیباست جامعه تمامی گوشه گوشۀ جامعه عطر می

جعلت فداک فما نتمنـی إذا أن       ):... ع(قلت البی عبداهللا  : عمار الساباطی قال  . 22
ام القائم فی ظهـور الحـق و نحـن الیـوم فـی إمامتـک و                 نکون من أصحاب االم   

أما تحبون : سبحان اهللا:  الحق فقاللۀطاعتک أفضل أعماال من أعمال أصحاب دو      
 2. البعادمۀأن یظهر اهللا عزوجل الحق والعدل فی البالد، و یحسن حال عا

 بررسی سند
تنها . ؤی ممدوح است  قاسم بن هشام اللؤل   . افراد موجود در سند، معموالً مورد اعتمادند      

بایست دربارۀ فرد اول سند ـ مظفر بن جعفر بن مظفر العلوی السمرقندی ـ مطابق با مبنا    می
اگـر  . او استاد شیخ صدوق است و ترضی او را هم دارد، ولی توثیق صریح ندارد              . عمل شود 

ـ             ) ره(گونه اساتید صدوق   این ذیرش مورد پذیرش قرار گیرند، متن معتبر اسـت و اال مـورد پ

                                              
 .296/1: کتاب الغیبه للنعمانی.  1
 .645/7: لنعمۀکمال الدین و تمام ا.  2
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 .گیرد قرار نمی
 سار عدل سایه

هـر مقـدار کـه بـر        . شـود   ثواب و ارزش هر تکلیف با سختی و آسانی آن سنجیده مـی            
 گفتـار عمـار   ،بـدین سـبب  . سختی کار افزوده شود، ارزش و قیمت بیشتری خواهـد یافـت        

گر ما  ا: گوید  او می . نماید  طبیعی و مطابق با سیرۀ عقالیی جلوه می       ) ع(ساباطی به امام صادق   
و در زمانـۀ او داریـم،       ) ع(در این دوران عسرت و سختی، ثوابی افزون بر یاوران امام مهدی           

 پس چرا آرزوی دولت او را داشته و خود را از این فیض عظیم محروم کنیم؟
زمـان  (او بر باور منافع فردی مؤمنان و محاسبۀ جزای جزیلی که عبـادت در زمانـه او                  

 ولی این سخن در برابر منافع اجتماعی و ؛صواب گفته است سخنی ،داشته) سختی و مشقت 
بـا رد اظهـارات او      ) ع(امـام صـادق   . بـازد   رنـگ مـی   ) ع( حکومت عدل امـام مهـدی      ۀگستر
آیا دوست ندارید که خداوند عزوجل حق و عدل را در گسترۀ زمین ظاهر سـازد                : فرماید  می

. گونه اسـت  ای این  مهدوی جامعه جامعۀ،و تمامی مردمان احوال نیکو داشته باشند؟ در واقع  
جا سایه افکنده اسـت و تمـامی         راه هدایت برای تمامی مردمان فراهم و حق و عدل بر همه           

 .مندند ها از نعمت عدل بهره سرزمین
أول ما یظهر القائم من العدل أن ینـادی منادیـه أن یسـلم        ): ع(االمام الصادق . 23

 1. والطواف الحجر االسودیضۀ لصاحب الفرۀصاحب النافل
 برخی مصادیق عدالت

در روایات ما برخی مصادیق عدالت که برای مخاطبان معلـوم و محسـوس بـوده ذکـر                  
هـایی کـه همـه        نمونـه . های عدالت مهدوی یـاد شـده اسـت          ها به عنوان نمونه     شده و از آن   

 .دهد ها را انجام می  ولی کمتر کسی آن،اعتراف به عادالنه بودن آن دارند
موارد، تقدیم طواف واجب بر طواف مستحب و بازگذاردن فضای مسـجد            یکی از این    

 .الحرام برای تسهیل انجام واجبات است
یا معشر الفرسان سیروا فـی وسـط        : قال) ع(إذا قام قائمنا  ): ع(االمام الکاظم . 24

الطریق، یا معشر الرجال سیروا علی جنبی الطریق فایما فارس أخذ علـی جنبـی             
، و ایما رجل اخـذ فـی الطریـق فأصـابه     یۀعیب الزمناه الدالطریق فاصاب رجال   

 2. لهیۀعیب فال د
 نمونۀ عدالت

                                              
 .52/374/169: ، بحاراالنوار2/525/3132ک : ، من ال یحضره الفقیه4/427/1: الکافی.  1
 .169، ح 314، ص 10تهذیب االحکام، ج .  2
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های ذکر شده و محسوس عدالت مهدوی، وضع قوانین عادالنه و اجرای دقیق               از نمونه 
ای طراحی شود که حق هیچ کـس ـ چـه ضـعیف و چـه       بایست به گونه قانون می. آن است

که قدرتمندان حق ندارند بر محرومان و بـی قـدرتان جـور    گونه  همان. مال نشود قوی ـ پای 
 .ندان را ندارندممال کردن حقوق قدرت روا دارند، ضعیفان نیز حق پای

رو، آن اسـت کـه میانـۀ مسـیر در اختیـار               بنابراین قانون حرکت در مسیر پیاده و سواره       
ر وسـط و میانـه را       ای مسـی    پس اگر پیـاده   . های آن در اختیار پیادگان است       سوارگان و کناره  

 . چون از حق خویش تعدی کرده است،برگزید و آسیبی دید دیه بر او تعلق نخواهد گرفت
و (یطهر اهللا به االرض من کل جور، و یقدسها من کل ظلم،             ): ع(االمام الرضا . 25
 قبل خروجه، فإذا خـرج  لغیبـۀ حب ااالذی یشک الناس فی والدته، و هو ص   ) هو

 .1اًوضع میزان العدل بین الناس فال یظلم أحدأشرقت االرض بنوره، و 
 معیار

تنهـا خـود عادالنـه حکـم کـرده و            نه) ع(در موارد مختلفی اشاره کردیم که امام مهدی       
ای با فرهنگ عدالت   جامعه،دهد، بلکه عالوه بر آن محور تشکیل می حکومت خود را عدالت 

هـر کـس    . ک سنجش همـه چیـز     در این جامعه، عدالت معیار است و مال       . کند  ریزی می   پایه
بنـابراین  . باید خود را با معیار عدالت مهدوی بسنجد و راه صحیح و عادالنه را برگزینـد                 می

ایـن اسـت جامعـۀ    . کس بر دیگری ظلم نخواهـد کـرد   شود و هیچ ظلم از جامعه برچیده می   
 .مهدوی که مبتنی بر عدالت است

: ... الدعاء لصحاب االمر بهذا   کان یأمر ب  ) ع(أن الرضا : یونس بن عبدالرحمن  . 26
اللهم اشعب به الصدع و ارتق به الفتق و أمت به الجور و أظهر به العدل وزین بـه                   

و بدل من حکمک حتی تعید ... طول بقائه االرض و ذیده بالنصر و انصره بالرعب
 معه و حتی    عۀ غضا محضا صحیحا العوج فیه و البد       دینک به وعلی یدیه جدیداً    

 .2 به نیران الکفرئلم الجور و تطفتنیر بعدله ظ
ای بسـیار زیبـا تصـویر         برای صاحب االمر به گونـه     ) ع(عدل موعود در دعای امام رضا     

خدایا با قیام او ظلـم و سـتم را نـابود سـاز و               . این دعا امید بخش و راهنماست     . شده است 
گر ساز که  ا جلوهبا قیام او دین محض الهی ر. بمیران و عدالت را ظاهر ساخته و بر فراز آور   

هـای تـو در تـوی     خدایا با نور عدالت او ظلمت .از هر کژی و بدعتی بر کنار و پاکیزه است   
 .کن و آتش کفر را با حالوت عدالت او خاموش گردان ستمگران را برمال

                                              
 .52/321/29: ، بحاراالنوار2/241: ، إعالم الوری بأعالم الهدی274: ثر، کفایه األ371/5: الدین و تمام النعمهکمال .  1
 .409/535: مصباح المتهجد.  2
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حدثنا أبـو علـی بـن همـام بهـذا           : أبو محمد الحسین بن أحمد المکتب قال      . 27
ری قدس اهللا روحه أماله علیه و أمره علیه و أمره أن            الدعاء، و ذکر أن الشیخ العم     

أصلح به ما بدل مـن حکمـک، و   ... اللهم) ع( القائمغیبۀیدعو به و هو الدعاء فی       
غیر من سنتک حتی یعود دینک به و علی یدیه غضا جدیدا صحیحا العوج فیـه                

منـک  اللهم فافرج ذلـک بفـتح       ... و البدعۀ معه حتی تطفی بعدله نیران الکافرین       
اللهـم إنـا    . تعجله، و نصر منک تعزه، و إمام عدل تظهره إله الحـق رب العـالمین              

 لمعطلـۀ و أقم به الحدود ا    ... نسألک أن تأذن لولیک فی إظهار عدلک فی عبادک        
 1. حتی الیبقی حق إال ظهر، و ال عدل إال زهرلمهملۀواالحکام ا

 بررسی سند
عمـری کـه از نـواب ویـژه اسـت و از             شـیخ   :  نفر آمـده اسـت     3 تنها نام    ،در این سند  

ابو علی بن همام نیز محمد بن ابی بکر است که توثیـق شـده               . توثیق صریح دارد  ) ع(معصوم
 .است

اگـر  . بنابراین صحت طریق آن بستگی به مبانی در توثیق حسین بن احمد المکتب دارد             
 .د بودتوثیق اساتید شیخ صدوق پذیرفته شود، طبیعتاً این متن نیز پذیرفته خواه

 
 امام عدل

عدل است؛ چرا که او نماد عدل و داد و مظهر و مظهر آن              ) ع( امام مهدی  بیکی از القا  
 . که اشاره به موعود و دلیل انتظار است2اند را العدل المنتظر خوانده) ع(امام. است

خوانده شده است که اشاره بـه جایگـاه عـدالت در            » امام عدل «) ع(در این دعا نیز امام    
 .مهدوی استحکومت 

امـام  . بسیاری از مصادیق عدالت، هنـوز روی در نقـاب دارد و شـکوفا نگشـته اسـت                 
در زمان اوست که حقیقت به طـور        . شکوفا کنندۀ عدل و بر فراز آورندۀ آن است        ) ع(مهدی

 .شود گردد و عدالت به گونۀ تام شکوفا می کامل ظاهر می
 نگاهی اجمالی به اسناد روایات

مندنـد     شده از محتوای سلیم و مطابق با قواعد و مبانی شرعی بهره            مجموع روایات ذکر  
و ) ع(این متون بـا هـدف قیـام و انقـالب امـام مهـدی       . ها وجود دارد    و اطمینان نسبی به آن    

 .گون جامعه نیز هماهنگ است های قرآنی در ارسال رسل و پایان عدالت آموزه
 موثق و حسـن ـ یعنـی اسـناد     از جهت سندی نیز برخی از این متون از سند صحیح و

                                              
 .512/43: کمال الدین و تمام النعمه.  1
 .580؛ مصباح المتهجد، ص 110، ص 3تهذیب االحکام، ج .  2
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 .معتبر ـ برخوردار بودند که در ذیل هر متن معتبر، به اعتبار آن اشاره کردیم
روایت اول مستفیض ـ و در حد تواتر ـ بود و اسناد متفاوت معتبر شـیعی و سـنی نیـز      

 .داشت
 .روایت چهاردهم که از قرب االسناد نقل شده بود نیز سندی صحیح داشت

 محمد بن مسلم از امام باقر نیز دو سند معتبر دارد کـه یکـی صـحیح و      روایت پانزدهم 
 .دیگری موثق است

چون همۀ افراد سند، غیر از علی بن ابی حمزه،  . روایت هفدهم نیز سند قابل قبول دارد      
با توجه به نقل شدن روایت از این شخص پس از انحراف او، این سـند                . امامی و ثقه هستند   
 .دنیز معتبر خواهد بو

 . چون برخی افراد ثقه غیر امامی در آن وجود دارند؛روایت بیستم موثقه است
اعتبار روایات بیست و دوم و بیست و هفتم نیز وابسته به مبنای رجالی در قبول وثاقت                

 .اساتید شیخ صدوق است
با توجه به این مقدار از روایات معتبر، روایات دیگر نیـز بـه عنـوان مؤیـد و مجموعـۀ            

 . عدالت مهدوی پذیرفته خواهد بودروایات
 خاتمه
تـر و    به نکاتی در ارتباط با عدالت اقتصادی ـ که برای عموم جامعه ملمـوس  ،در پایان

 .کنیم تر است ـ معیار بودن عدالت و تعارض عدالت و مصلحت اشاره می مفهوم
 عدالت اقتصادی

شـکل تصـویر نمـوده و        پنجیکی از اندیشمندان معاصر، رابطۀ میان مال و انسان را به            
 :احکام مطابق آن را بیان کرده است

 )هیچ نداشتن(مسکنت . 1
رچیـده شـود و بـه فـرد مسـکین      بدرنگ  این پدیده واجب الدفع فوری است و باید بی     

 .امکانات الزم داده شود
 )کمبود داشتن(فقر . 2

اگـر هـم    آهنگ اقتصاد جامعه باید چنان باشد کـه اساسـاً فقـر، امکـان ظهـور نیابـد و                    
 1.ای منهای فقر است جامعۀ ایده آل اسالمی جامعه. گیر کسی شد، برطرف گردد گریبان

                                              
خالصه گزارش شده برگرفتـه از نوشـتار جنـاب    »  معاهدالیوجد فیه عائل و محتاج و ال یظلم فیه مسلم او«) ع(به گفتۀ امام علی.  1

 .173 ـ 172، ص 38 و 37آقای محمد اسفندیاری است در مجلۀ بینات شمارۀ 
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به این موضوع در عصر ظهور ـ عصر مدنیت قرآنی ـ نیز اشاره شـده اسـت کـه در آن      
 .شود فقیری که نیازمند زکات باشد، یافت نمی

 غنای کفافی. 3
ه شخص اموال حالل و مشروع      نیازی و غنای ممدوح و مشروع در شریعت است ک           بی

دمند بـه   وتوانـد انفـاق کنـد و در کارهـای عامـه و سـ                آورد و صاحب آن می      را به دست می   
 .دیگران یاری رساند

 غنای وافر. 4
توجه به انفاق و بدون نظر بـه         تراکم ثروت نزد افراد جامعه و احتکار اموال است که بی          

 .طبقات فرودست در جامعه جریان یافته است
 نای تکاثریغ. 5

افراط مال و حرص زدن در راه یافتن آن است          . یعنی فراوان داشتن و فرواوان خواستن     
 1.گر عدالت و کرامت انسان است که ویران

کند که مسکنت به کلی برچیده شـود و فقـر             عدالت مهدوی در بعد اقتصادی اقتضا می      
بـه ایـن    ) ع( زمان امام مهـدی    دربارۀ اوضاع اقتصادی در   ) ع(سخن امام باقر  . نیز پایدار نماند  

) ع( فقـر اسـت و امـام       ،دانیم که یکی از شرایط گیرنـده زکـات          می. برچیده شدن اشاره دارد   
 پس فقیر ـ بـه معنـایی    2.کس محتاج زکات نیست هیچ) ع(فرمایند که در زمان امام مهدی می

 .استکه در استحقاق زکات مد نظر است ـ وجود ندارد و شرایط ابتدایی زندگی فراهم 
روایات مطلق دیگری نیز به این مطلب اشاره دارند که برپایی عـدالت، سـبب از میـان                  

) ع(امـام صـادق  . آیـد  شود و غنا ـ البتـه غنـای کفـافی ـ پدیـد مـی        رفتن فقر و مسکنت می
لـو عـدل فـی      «: انـد   نیز فرموده ) ع( امام کاظم  3.»ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم     «: فرماید می

  4.»االناس الستغنو
. اسـت ) ع(عدالت اقتصادی مصداق برجسته عدالت اشاره شده در روایات امام مهـدی           

ها در کنار هم ذکـر        المال با عدالت در همه جنبه        مساوات در تقسیم بیت    ،ها  در بسیاری از آن   
 .شده و به عنوان مصداق اخص مورد اشاره قرار گرفته است

 عدالت و مصلحت
                                              

 .6 و 5الحیاه، محمدرضا حکیمی، ج .  1
 .212، ح 390، ص 52نوار، ج بحاراال.  2
 .568، ص 2کافی، ج .  3
 .542، ص 1کافی، ج .  4
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سـازد کـه      این نکته را شـفاف مـی      ) ع(ومتی امام علی  نگاهی به سیره علوی و شیوه حک      
اصل عدالت اصل اساسی حاکم بر تمـام        . هیچ مصلحتی باالتر از مصلحت اقامۀ عدل نیست       

عـدالت  . شـود  قوانین و رفتارهاست و با هیچ چیز دیگر ـ از جمله مصلحت ـ سنجیده نمـی   
 .ستمهدوی معیار و مالک حکومت و شاخص، نماد و سمبل سیاست مهدوی ا

هیچ امر نیکی بـر پایـۀ       . هر مصلحت که بر پایۀ عدالت بنا نشود، مصلحت نخواهد بود          
 . حتی اگر فواید بسیار و بی شماری داشته باشد،شود ظلم بنا نمی

رود که    یابد و تعارف به شمار نمی       معنایی روشن می  ) ع(با این مبنا، این سخن امام علی      
ۀ بما تحت افالکها علی أن اعصی اهللا فی نملۀ اسلبها جلب            واهللا لو اُعطیت االقالیم السبع    : فرمود

 1.شعیرۀ ما فعلته
تمامی جهان را در مقابل ظلم کوچکی در حد گرفتن پوستۀ جو از دهـان               ) ع(امام علی 

بنابراین عدالت با تأویل و توجیـه بـه مسـلخ           . داند  مورچه، ظلم می شمرد و آن را مردود می        
 .گردد انۀ مصلحت قربانی نمیشود و به به رود و ذبح نمی نمی

 عدالت به مثابۀ معیار
جامعـۀ مـا چـه      . بایست مد نظر قرار گیرد      به عنوان معیار و مالک می     » عدالت مهدوی «

مقدار به جامعۀ مهدوی شباهت دارد؟ این پرسش با مقایسـۀ عـدالت در جامعـۀ مـا روشـن           
ه شـود و نسـبت خـود را بـا           قوانین حاکم بر جامعه نیز باید با معیار عدالت سنجید         . شود  می

تی عالقه و حـب و بغـض مـا نیـز بـا ایـن میـزان تـوزین                     ح .جامعۀ مهدوی به دست آورد    
 .گردد می

به عنوان سمبل عدالت عشق ورزید و در زندگی روزانه، در           ) ع(توان به امام مهدی     نمی
 .جامعه و در خانواده و حتی با نفس خویش عدالت نورزید

 .شـود   هم با این معیار سنجیده می     ) ع( و انقالب امام مهدی    حتی روایات مربوط به قیام    
بنابراین اگر متنی از متون گزارش شده موهم        . انقالب مهدوی از شائبۀ ظلم نیز به دور است        

بایست مورد تأمـل و دقتـی دوبـاره قـرار             ظلم و جور در انقالب مهدوی باشد، آن متون می         
 .گیرند

 کتب آمده و اتهام قتل عام زنان بـاردار را در پـی               متنی که در برخی از     ،به عنوان نمونه  
مطرح کرده است، با این معیار ـ عدالت ـ همخوانی نداشته و مـردود    ) ع(انقالب امام مهدی

 2.است
                                              

 .224نهج البالغه، خطبۀ .  1
 .206، ح 389، ص 52بحاراالنوار، ج .  2
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 اگرچه دربارۀ بنی امیه و فاجرانی اسـت کـه فسـق و فجـور زیـادی مرتکـب                   ،این متن 
اسی ایشان سازش ندارد و بـه ایـن         و مبانی سی  ) ع(اند، ولی با روال حکومتی امام مهدی        شده

 1.سبب پذیرفته نیست
 نکته

. توان خالف عدالت شمرد و ظلم نامید گفتنی است که هر نبرد و جنگ و کشتار را نمی   
طبیعی است که برپایی حکومتی با گسترۀ جهانی و منطبق با قواعد الهی، مخالفـانی خواهـد                 

در . کـرد نـابود   را  با آنان مبارزه و باطل      باید  بنابراین  .  آن را از بین ببرند     کوشند  میداشت که   
امـا ایـن    . متون این چنین فراوان آمده اسـت      ) ع( روایات مربوط به قیام و انقالب امام مهدی       

 . شود،ها نباید منجر به ظلم و جور بر هیچ کس، حتی دشمنان نبردها و درگیری
 

                                              
 .شمیم رحمترجوع شود به کتاب .  1


