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  چكيده
نوعي در حيطة مديريت اسـالمي   يكي از زيربناهاي اساسي حكومت اسالمي كه به

يـافتن و   اي كه هر حكـومتي، بـراي سـنديت    گونه به .قرار دارد، اصل عدالت است
به همين دليـل، ايـن مسـئله در    . مشروعيت خويش، ناگزير از اجراي عدالت است

اي دارد و بـارزترين جلـوة آن در كتـاب     جايگاه ويژه) ع( انديشة سياسي امام علي
گاه درحقيقت، عدالتي كه در اين كتـاب، اسـاس ديـد   . كند نمود پيدا مي البالغه نهج

شناسان و انديشـمندان سـاير    قرار گرفته، با عدالتي كه مد نظر لغت) ع( اميرمؤمنان
در مقالة حاضر، . مكاتب است، متفاوت است و با مفاهيم ديگري عجين شده است

بينـي   ها، جايگـاه عـدالت و مفهـوم آن را در جهـان     برآنيم تا ضمن بيان اين تفاوت
  .بزرگوار، تحليل و بررسي كنيمسياسي و اجتماعي و ديني اين 

  ).ع( ، امام عليالبالغه نهجمعناشناسي، عدالت،  :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
هاي متفـاوت بـر سـر مسـئلة       گري، درميان مسلمانان، باعث ايجاد ديدگاه  در زماني كه فرقه

بر بيني صدر اسالم و سيرة پيـام  خالفت شده بود و امت اسالمي روز به روز از اصول جهان
و ) ص( گرفت، حكومت علوي، با اشـتياق بـه بازيـابي سـنت پيـامبر       فاصله مي) ص( اكرم

كليد اساسي همة اقدامات خود  پا خاست و عدالت را شاه  جبران آنچه از دست رفته بود، به
بـراي   ناپـذير  اصـلي جـدايي  مثابـه   گرايي به  پروري و عدل  بر همين اساس، عدالت. قرار داد

درحقيقت، اوضاع نابسـامان  . شمار آمد و بهترين معرّف آن شد به) ع( نانحكومت امير مؤم
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هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و   كرد تا عدالت در عرصه  جامعة اسالمي اقتضا مي
فرهنگي در ميان آحاد مردم و متوليان حكومت برقـرار شـود تـا درنتيجـة آن، دسـتيابي بـه       

مقالة حاضر، باتوجه به اهميت عدالت در حكومت امام  در. اهداف اساسي اسالم ميسر شود
  .كنيم بررسي مي البالغه نهج، معناشناختي واژة عدالت را از منظر )ع( علي

طور كلي، بررسي ارتباط ميان واژه و  هاي انساني، و به  دانش بررسي و مطالعة معاني در زبان
  )34: 1387پورعزت، ( .گويند معنا را معناشناسي مي

كـه معنايشـان    ها و اين  ها و نشانه  ها، عالمت  ها، عبارت  علم اغلب بر رابطة ميان واژهاين 
در اصــل، مفــاهيم . شــود، داللــت دارد  اي اســتفاده مــي بــراي چــه هــدفي و در چــه زمينــه

از  دادن اهدافشان در طـول زمـان   ها براي نشان  است كه انسان اي شناسي، بررسي معاني زبان
  .كنند ياستفاده م ها آن

اكنون ايـن  . كند  گيري هدفي را دنبال مي طور كلي، هر علمي در آغاز پيدايش و شكل به
عنوان يك علم زباني، چه اهدافي دارد؟ شايد بتـوان   شود كه معناشناسي، به سؤال مطرح مي

كه معناشناسي يك جريان علمـي اسـت كـه ماننـد همـة       اول اين: چند هدف را مطرح كرد
كه معناشناسي درپـي آن اسـت تـا     علمي، پويايي خودش را دارد؛ دوم اين هاي ديگر  جريان

اند، ازبين ببـرد و بـا ديـد       اي را كه در زمينة معنا مطرح  هاي زباني يا مطالعات زباني  بست بن
به عبارت ديگر، معناشناسي يك شيوه و ابزار مطالعة معنا ارائـه  . بازتري به موضوع نگاه كند

  اين به. هاي علمي است  اي براي بررسي و تحليل متون و نيز معيار گفتمان  كند كه وسيله  مي
ـ و يـك   معناي نقد ادبي توان يك نقد ـ البته نه به   اين معنا است كه ازطريق معناشناسي، مي

وجو   معنا را بايد در زبان جست. نوع شيوة موشكافانه و دقيق از يك گفتمان يا متن ارائه داد
درحقيقـت، در  . يي كه كنش زباني بوده يا كنشگري زباني انجـام شـده باشـد   كرد؛ يعني جا

دنبال  ها بود، بلكه بايد به  معناشناسي نبايد درپي ساختار دستوري و يا شناسايي گرامري واژه
بنـابراين، آنچـه اهميـت    . مطالعه و بررسي شرايط توليد معنا و دريافت آن نزد خواننده بـود 

وجود  ها است كه با همنشيني خود در قالب جمالت، معنا را به ط ميان آنها و رواب  دارد، واژه
رو بايـد ايـن     ازايـن . يعني عناصر اين فرايند مهم اسـت . كنند  آورند و مفهوم را منتقل مي  مي

شوند و در چه شرايطي در تعارض   عناصر را شناخت و بررسي كرد كه كجا وارد تعامل مي
  .دگيرن    با يكديگر قرار مي

خود را درمقايسه بـا   معناي ،يك متن كليدي واژگان ،متون خوانش مدرنهاي  در روش
نظريـة  ثر از أمتـ  ،سـاختارگرا  در خوانش؛ براي مثال، آورند  دست مي ديگر واژگان آن متن به
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 هـا و   تفـاوت بـا ديگـر واژه    يـك واژه تنهـا در   ،»سوسـور دوفرديناند « يسيئشناس سو  زبان
 كتاب را در هرمنوتيك كه بيان كالسيك آن در خوانش؛ يا شود  معنا مي هاست كه واجد  دال

در رابطه  ،يا يك عبارت يك واژه و .كنيم  مشاهده مي گئورگ گادامر هانس روش حقيقت و
مـتن در   يـك كليـت   زيرا ،آورد  دست مي كه معناي خود را به كليت متن است با تماميت و
 ايـن حركـت   اسـت كـه در   وابسـته  هاي جزئـي   عبارت به واژگان و ،خويش تحقق معناي

دور «آن  اصـطالح بـه   بـه  كـه  دهـد  روي مـي  كـل  و ءبرگشتي ميان جز ديالكتيكي، رفت و
  .شود   مي اطالق» هرمنوتيكي

امـا   شمول دارد و يك مفهـوم كلـي و عـام اسـت؛     ، معنايي واحد و جهان»عدالت«واژة 
شويم كـه ايـن     متوجه مي كنيم، ميبررسي  البالغه نهج ساختار متني كتابرا در  آن كه زماني
واژگان  ها و با ديگر عبارت واژگان ديگري وابسته است و مفهوم خود را در ارتباطبه  ،واژه

 يونـان  آنچه كـه در  از) ع( در سخن امام علي ،»عدالت« ةشك واژ بي .آورد  دست مي متن به
متفـاوت  تاحـدودي   ،كـرد   مي اراده جمهور ةرسال افالطون از اين واژه در ،لامثبراي باستان 
عدالت در ديدگاه افالطون، مبتني بر پذيرش يك جامعة طبقاتي و كاستي اسـت كـه    .است

و اسالم دربارة ) ع( گرايانة امام علي شك با نگرش مساوات كند كه بي فيلسوف شاه اداره مي
معنـاي عـدالت در    را بـا  البالغـه  نهجتوان معناي عدالت در   نيز نمي و كامالً مغاير است مردم
در ديدگاه مدرن و ليبرالي از عدالت، حقوق آدميان صرفاً  .هاي ليبرالي يكسان انگاشت  قرائت

، هـدفي  )ع( كه عدالت نزد امام علـي  شود، درحالي ناسوتي بررسي مي از نگرشي سكوالر و
  .نجامداغايي دارد كه آن، برپايي حياتي معنوي و ديني است كه به رستگاري و فالح بي

مشتقات آن تحميل  و »عدالت« ةنبايد تفسير دلخواه خود را بر واژ پژوهشگر ،رو اين  از
هـاي   فـرض  اي بـا تعليـق پـيش     تا انـدازه  شناسانه و  پديدار به طريقيبكوشد  بلكه بايد ،كند

  .دشومتن آشكار در  آنكه معناي امكاني فراهم آورد  ،خويش
و يا مفاهيم متأثر ماركسيستي ، ليبرالي تفاسير زفارغ ا سعي شده استپژوهش حاضر  در

بيني فالسفه، معناي اين واژه در ارتباط با مفاهيم متـرادف يـا متضـاد آن در      از كالم و جهان
اسـت كـه    گونـه  كـار بـدين  روش ، ايـن شـيوه   در .، تحليل و بررسي شـود البالغه نهجمتن 

 احصا و است،مشتقات آن  يا و »عدالت«ناي هاي كليدي را كه متضمن اشارتي به مع    عبارت
دست  را به   اي واژه چه معانياين  ،عبارت كه در هر دهيم نشان ميسپس ، كنيم  ميگردآوري 

متنـي   درحقيقت، اساس كار ما در اين روش، دسترسي پيداكردن بـه معنـاي درون  . آورد  مي
  .ها است و ارتباط آن با ديگر واژه» عدالت«واژة 
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 اهميت و نقش عدالت در زندگي 1.1
قـرار     عدالت، يكي از اصول فطري است كه خداوند در آغاز آفرينش، آن را در نهاد انسـان 

بينيم اگر كودكي كـه هنـوز بـا مفهـوم       اي كه مي  گونه پس منشأ آن ذاتي است؛ به. داده است
تـري بـه او داده   صورت جامع آشنا نشده است، در موقعيتي قرار گيرد كه سهم كم عدالت به

بنـابراين،  . كنـد  خيزد و با گريه، عدم رضايت خود را اعالم مـي  شود، قطعاً به مخالفت برمي
عدالت، مفهومي نيست كه در مقام شرح و بسط، پيچيده و غيرقابل فهم باشد؛ بلكـه حـوزة   

اين درحالي است كه در مقام . گيرد  تعريف آن، حوزة وسيعي است كه همه چيز را دربر مي
دهـد    شود؛ زيرا هركس منافع خود را بر عدالت ترجيح مي  عمل، محدودة آن بسيار تنگ مي

  .كند از عدالت بگريزد و حقوق افراد را ناديده بگيرد   نحوي سعي مي و به
هدف از خلقت انسان، رشد و تعالي خود او است و تحقق اين هدف نيز بدون تشكيل 

عنـوان يكـي از    داري بـه   حكومـت و حكومـت  بر همين اسـاس،  . شود  حكومت ميسر نمي
ضروريات هميشگي بشر مد نظر بوده و بخش عظيمي از تأمالت و تفكرات فلسفي، دينـي  

ترين مفاهيم علـوم انسـاني     و سياسي را به خود اختصاص داده است؛ چراكه يكي از بنيادي
بـه صـلح و    رو، بسياري از سياستمداران، فلسفة تأسـيس حكومـت را رسـيدن    ازاين. است

  .دانند   آرامش، و سودمندي و فايدة آن را در رساندن افراد به لذت مي
دهد، وجود حاكم است و آنچه بـه    ، آنچه به حكومت ارزش مي)ع( از نظر اميرالمؤمنين

ايشان مقولة عدالت را چنان باارزش . بخشد، وصف عدالت است حاكم فضيلت و برتري مي
كند و به شكست يك ملت منجـر    ن، ثبات اجتماعي را متزلزل ميگرفتن آ دانند كه ناديده  مي
  .شود و درمقابل، اجراي آن، ماية پايداري و استحكام جامعه است   مي

  
  عدالت، ماية پايداري حكومت 2.1

در تفكر اسالمي، مالك عمل حاكم، جلب رضايت خواص و حفظ حكومت به هر قيمتـي  
عـدالتي در    زدن بسـاط ظلـم و بـي    عدالت و برهمنيست، بلكه مالك عمل وي بايد اجراي 

 .حـق و عـدالت نيسـت    عمل به هيچ مصلحتي باالتر از، )ع( از منظر امام علي. جامعه باشد
خـاطر   بـه  حاكم اسالمي نبايدفريبي باشد و    دروغ و عوام و حكومت نبايد همراه با سياست

از حـق و عـدالت   ظاهري،  هاي  و مصلحت هاي تاكتيكي  اعمال سياست ، نظيرمصلحتي هر
به امام اعتـراض   ، براي مثال،انديش مصلحت ظاهر به برخي از افراداز اين رو  .بكشددست 

و سـهم   بندند پايقدر  المال اين بيت ةمساوات در تقسيم سراناصل چرا امام به   كردند كه  مي
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داننـد؟ امـام     يكسـان مـي  ضـعيف   ةبزرگان و نجباي عرب را با نودينان و فرودستان و طبق
  :فرمودند ندر پاسخ آنا) ع(  علي

 نجـم  أم ما و ريسم سمر ما به أطور ال واللّه! هيعل تيولّ منيف بالجور النّصر أطلب أن يأتأمرونّ
  .هاللّ مال مالإنّماال و فيفك نهميب تيلسو يالمال ل كان لو! نجماً السماء يف

! زمامداري خود بـا سـتمكاري پيـروز شـوم؟    كنيد كه در قلمرو   آيا شما به من امر مي
آيند و   كنم، مادامي كه شب و روز پشت سر هم مي سوگند به خدا هرگز چنين كاري نمي

اگر مال ازآن من بود، همة . كند  اي حركت مي  دنبال ستاره اي به  روند و مادامي كه ستاره  مي
 .مـال قطعـاً مـال خداسـت    كـه   گرفتم، چه رسد بـه ايـن    مردم را در تقسيم آن مساوي مي

  )126: 1379شريف رضي، (

اهليـت و   درنظرگـرفتن بـا رعايـت عـدالت و     فقـط  ،كارگزاران سياسـي  ،به اين ترتيب
جلـب كننـد و عـزت و    بـه خـود   د محبت قلبي مردم را نتوان كه مي  واقعي است شايستگي

بنابراين، در نظام اسالمي، . دست آورند به و جامعة حاكم بر آن سربلندي پايدار را براي خود
درواقع حكومـت و مسـئوالن،   . رابطة نزديك و تنگاتنگي ميان حكومت و مردم وجود دارد

جدا از مردم نيستند و حاكم اسالمي يكي از افراد جامعه اسـت كـه وظيفـة اداره و هـدايت     
دن حاكم كر البته مردم هم درمقابل ياري. جامعه را برعهده دارد و درقبال مردم مسئول است

را  البالغه نهجدر ادامه، شواهدي از . ها هستند حقوقي را برعهده دارند كه ناگزير از انجام آن
  :كنيم بيان مي) ع( بودن عدالت از ديدگاه امير مؤمنان دربارة دوجانبه
 أوسـع  فالحقّ كميعل لي يالذ مثل الْحقّ من يعل ولكم أمركم ةيبوال حقّاً كميعل لي سبحانه اللّه جعل
  .له يجر إلّا هيعل جرييال و هيعل يجر الّا ألحد يجريال التّناصف يف قهايوأض التّواصف يف اءيأألش

عهدة شما قرار داده اسـت؛ ايـن حـق زمامـداري      خداوند سبحان، حقي را براي من به
است كه من بر شما دارم و مانند حقي كه من بر شما دارم، شما نيـز بـر عهـدة مـن حقـي      

ترين اشـيا اسـت در    ترين اشيا است در توصيف و محدودترين و تنگ  گسترده حق،. داريد
كـه   افتـد، مگـر ايـن    حق چيزي است كه به نفع كسي به جريان نمي. موقع اجراي منصفانه

شـود، مگـر    روزي ديگر به ضرر او سراغش را خواهد گرفت و به ضرر كسي جاري نمـي 
  )440 :همان( .دافت كه روزي ديگر به سود او به جريان مي اين

حانه ـ جعل ثمـ  تتكافأ فجعلها بعض يعل النّاس لبعض افترضها حقوقاً حقوقه من ـ سب  يف
  .ببعض إلّا بعضها ستوجبي ال و بعضاً بعضها وجبي و وجوهها

سپس خداوند سبحان از حقوق مقرر خود، حقوقي را براي بعضي مردم بر بعضـي  
هـر حقـي   . ديگر از مردم الزام فرموده است كه در ابعاد خود با همـديگر تقابـل دارنـد   
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يك  كند و هر تكليفي حقي را، هيچ   درمقابل حقي است كه هر حقي تكليفي ايجاب مي
  )همان( .كند ياز اين امور، بدون ديگري تحقق پيدا نم

 ئكميف ريتوف و لكم، حهيفالنّص يعل حقّكم فأما: حقاً يعل ولكم حقّاً كميعل يل انّ! هاالنّاسيا
  .تعلموا كيما بكميتأد و التجهلوا، اليك مكميوتعل كم،يعل

 يرخواهيخ: من بر شما حق اما. ديدار من بر شما يحق و دارم شما بر يحق! مردم يا
 بر يتصد و. شما يبرا سالم شتيمع يةته يبرا المال تيب كردن فراوان و ميتنظ و شما ةدربار
 را شما) تيشخص سطوح ةهم(علم كه شما بيتأد و ديكن دايپ نجات جهل از كه شما ميتعل

  )86: همان. (بسازد
ـ  التتحفّظوا و الجبابرة به تكلّم بما يتكلّمون فال ـ  بمـا  يمنّ  و الْبـادرة  أهـل  عنْـد  بـه  تحفّظي

  .يلنفس إعظام الالتماس و يل ليق حقّ يف استثقاالً يب التظنّوا و بالْمصانعة يالتخالطون
 و نباشد) بندهيفر( يساختگ و روزگار جباران با وگو گفت مانند من با تانيوگو گفت
 با. ديزيبپره د،يدار پرخاشگر ياياقو دربرابر كه يدار  شتنيخو و ميتسل از من دربرابر

 به حق سخن كه يهنگام ديمبر گمان. دينكن زشيآم من با يظاهرساز و يساختگ ةافيق
 خواهم قرار باالتر حق آن از را خودم اي و بود خواهد نيسنگ من يبرا شود،  يم گفته من
  )442: همان(. داد

  
  اجراي عدالت 3.1
دانـد و    ، عدالت را ماية بقا و اسـتمرار حكومـت مـي   )ع( طور كه عنوان شد، امام علي همان

از نظر ايشان، حكومتي داراي ارزش است . كند  بر ظلم را ناپايدار معرفي ميحكومت مبتني 
. ستمديده از ستمگر يـا مظلـوم از ظـالم باشـد     كه هدف آن گسترش عدالت و گرفتن حق

گستر باشد، وگرنه حكومت، مشروعيت خود   درحقيقت، حاكم اسالمي بايد عادل و عدالت
  :فرمايد  ه ميايشان در اين زمين. دهد   را از دست مي
ـ  اللّه ياعص ان يعل افالكها، تحت بما السبعة مياألقال تيأعط لو اللّه و  جلـب  أسـلبها  نملـة  يف
  .فعلته ما رةيشع

اگر تمامي اقاليم هفتگانة دنيا با آنچه زير آسمان است، به من داده شود ! سوگند به خدا
معصـيت كـنم، هرگـز چنـين     اي   پوست جوي از دهان مورچـه ن ربود به نارواتا خدا را با 

  )460 :همان( .خطايي را مرتكب نشوم

هاي متعددي كه بـه واليـان و كـارگزاران خـود بـه        رو ايشان همواره در طي نامه از اين 
هـا    اند كه بخـش مهـم ايـن سـفارش      هاي فراواني كرده  فرستادند، توصيه  نواحي مختلف مي
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بسيار مراقب رفتار و سلوك واليان ) ع( آن حضرت. ستيزي است  درخصوص عدالت و ظلم
دهد   شوند كه نشان مي  هاي خود، نكتة مهمي را متذكر مي  ايشان در يكي از نامه. خود بودند

انديشـي آنـان    تا چه اندازه دربارة زندگي شخصي واليان و فرمانداران و تأثير آن در عـدالت 
  :در اين نامه، چنين آمده است. ندحساس بود

  .العدل  من رايكث ذلك منعه هواه اختلف اذا يالوال فانّ
هاي شخصي خـود باشـد، ايـن      دنبال هواهاي نفساني و خواسته اگر والي و فرماندار به

  )596 :همان( .دارد   كار، او را از اجراي عدالت در بسياري مواقع دور نگاه مي
واليان درخصوص اهميت عدالت در حكومت ) ع( هاي حضرت  ترين نامه  در ادامه، مهم

  :شود بررسي مي
  :بكر ابي به محمدبن) ع( نامة امام )الف

 يحت والنظرة اللحظة يف نهميب آس و وجهك لهم وأبسط جانبك لهم ألن و جناحك لهم فاخفض
  .هميعل عدلك من الضّعفاء أسييال و لهم فكيح يف عظماءال طمعيال

بال فروتني را بر مردم آن سرزمين بگستران و با آنان بـا نـرمش رفتـار كـن و همـواره      
به گوشة چشم و چه با خيره شدن، تـا  ، چه كن نگاه به يك چشمرو باش و به آنان  گشاده
جامعه طمع ظلم از طرف تو دربارة رعيت نداشته باشـند و ناتوانـان از دادگـري تـو      اعيان

  )508 :همان( .اميد نگردند  نا

  :اشتر مالك به) ع( امام ةنام )ب
 و صـفات  از را مالك مهم، اريبس يحكومت ـ ياسيس ةنام نيا از يقسمت در) ع(يعل امام

  :كند  يم دور عدالت از را انسان آنان با يوستگيپ كه دارد يم برحذر ييها آدم
 و االمـور  عن ضعفكي الجبانا و الفقر عدكي و الفضل عن بك عدلي اليبخ مشورتك يف والتدخلنّ

  .باللّه الظّنّ سوء جمعهاي يشت غرائز والحرص والجبن البخل فإنّ بالجور الشّره لك نيزي صايالحر
دارد و   هايت بخيل را داخل مكن كه تو را از بخشش و احسـان بـازمي    هرگز در مشورت

بـه نـاتواني   دهد و آدم ترسو را هم در مشورت دخالت مـده؛ زيـرا تـو را     وعدة فقر به تو مي
بخل،  ، كهآرايد  در نظر تو مي ستم راكشاند و آدم حريص را از اين كار مهم دور بدار؛ زيرا   مي

  )570 :همان( .ها بدگماني به خدا است ترس و حرص غرايزي است متنوع كه جامع همة آن

  :آوري زكات   نامه به مأموران جمع )ج
، درنظرگـرفتن  )ع( از نظر امير مؤمنان اصول اساسي در حكومتداريجا كه يكي از  از آن
انـدركاران و   دسـت  رهبـران،  است؛ در مسند حكومت، هاي فردي  ها و شايستگي  صالحيت
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، دانش و توانـايي انتخـاب   احيث تقو كارگزاران بايد از ميان اشخاص صاحب صالحيت از
بـه لياقـت و اسـتعداد خـاص دارد و تنهـا       نيازكاري  هر ادارة زيرا مديريت و اساساً .شوند

در  .نـد نشستن بر مسند انجام امـور را دار   شايستگي ،مستحقان آن حرفه، با تكيه بر عدالت
تـرين فـرد در كسـب     ترين و بادانش كند كه تواناترين و باورع عدالت ايجاب مي ،عين حال
واليـان و  خـود بـه    ةر نامـ د )ع( امام علـي  .ها و مراتب عالي از سايرين اولي باشد  موقعيت

 قاضـي و  كـارگزار  عنـوان كاسـب،   فرموده است كه افرادي را بـه  تأكيد بارهانيز  كارگزاران
 ؛گزينش شده باشند انديشي، عدالت  و براساس داشته الييباكه توانايي و لياقت  كنندانتخاب 

  :بهتر از آنان وجود نداشته باشدبه فردي كه امكان دستيابي  نحوي به
نص عندك اجتمع ما نايال أحدر ثمعز نكيام أخذها فإذابه  أمراللّه ثيح رهيحـول يال أن هيال فاو 
ـ  عـدل يل و ركوبـا  جهـدنّها يال و بولـدها  ذلـك  ضرّيف لبنها مصريال و لهايفصناقة و بين  نيب  نيب

  .نهايب و ذلك يف صواحباتها
كـه خداونـد امـر     پس آنچه نزد تو گرد آيد، زود جانب ما فرست تـا آن را بـه جـايي   

گرفت، به او سفارش كن كه بـين شـتر و بچـة     آن را فرموده صرف نمايم و چون امين تو
اش زيـان رسـاند و بـا      اش جدايي نيندازد و شيرش را بسيار ندوشد كه بـه بچـه    شيرخواره

سواري، آن را خسته و وامانده نسازد و در دوشيدن و سواري بين آن و شترهاي ديگر برابر 
  )506 :همان( .كندرفتار 

  
  ضرورت مطالعاتي 4.1
در رابطه با مسـائل  ) ع( جا كه عدالت در انديشة محوري و ديدگاه سياسي امير مؤمنان از آن

هاي فراواني دربارة جنبة عـدالت و اصـول آن در    سياسي و حكومتي است، تاكنون پژوهش
مطالعات زباني تاحدودي در حوزة كه   جا  اما از آن. بيني آن حضرت انجام گرفته است  جهان

ادب فارسي مهجور مانده است، در ارتباط با معناشناسي و ساختار زباني ايـن واژه، تـاكنون   
درحقيقت، برآنيم تا در اين پژوهش، همنشـيني ايـن واژه را در   . پژوهشي انجام نشده است

به اصول اعتقـادي و   هاي همسان و ناهمسان بررسي كنيم و با استناد ارتباط و تعامل با واژه
  .، به درك صحيح و جامعي از مفهوم عدالت برسيم)ع( انديشة اسالمي حضرت علي

  
  معناشناسي عدالت. 2

انـد كـه از    برشمرده» عدل«ترين دانشمندان عرب، معاني متعددي براي   شناسان و بزرگ  لغت
  :توان به موارد زير اشاره كرد ميها  ترين آن مهم
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و حكم بـه حـق را از    طيترك افراط و تفر ،يرو انهيم يسه معنا العروس تاجدر  يديزب
منظـور در   ابـن ). »عـدل « ةذيـل واژ  ،448 -  438: 1414 ،يديزب( عدل دانسته است قيمصاد
شـمرده شـده و اصـالح     ميضدجور، آنچه كه در نفـوس مسـتق   يمعنا آن را به العرب، لسان

 يبـرا  كه نياز جنس خودش تا ا ريغ گر،يد زيبه چ يزيمانندكردن چ يمعنا به زيترازوها و ن
  ).»عدل« ةواژ ذيل ،434 -  430: 1414منظور،  ابن( كرده است ريقرار دهد، تعب يآن همانند

قصـد در امـور و    يضـمن اشـاره بـه معنـا     ن،يالبحر مجمعدر  يحيراستا، طر نيهم در
و مـرد   هيارزش و فد يمعنا با فتح، به» عدل«خود، معتقد است  يسر جا زيقرارگرفتن هرچ

نفس او را از  يكه هوا داند يم ياو عادل را كس. مثل و مانند است يمعنا صالح و با كسر، به
  )»عدل« ةواژ ذيل، 421: 1375 ،يحيطر( .دهد  يو حكم به جور نم كند يحق منحرف نم

كه هم در حكم و هم  يزيآن چ: ، سه معنا ذكر كرده است»عدل« ةواژ ليهم ذ يديفراه
  )»عدل« ةواژ ذيل ،40 -  38: 1410 ،يديفراه( .و راه هيدر قول مورد پسند مردم است، فد

 عدل ةدربار او از و سدينو  ينامه م ريجب دبنيآمده كه عبدالملك به سع العرب لسان در
: شود  يم استعمال شكل چهار به عدل كه دهد  يم گونه نيا را جوابش پس. كند  يم سؤال
به عدل حكم كن؛  نشانيب ،ياگر حاكم شد: ديفرما  يم متعال خداوند: حكم در عدل
 د؛يكن شهيعدالت پ د،ييگو  يم سخن كه آنگاه: ديفرما  يم متعال خداوند: انيب در عدل
 در عدل شود؛  ينم رفتهيپذ ييفدا كس چيه از: ديفرما  يم خداوند: هيفد يمعنا به عدل
 لئقا همتا و كيشر خدا يبرا دنديورز كفر كه آنان: ديفرما  يم جلّ و عزّ خداوند: شرك
  )»عدل«واژة  ذيل ،432: 1414 منظور، ابن( .هستند

 

  ميزان 1.2
به اين معنا كـه در  . ، ميزان است)ع( ترين وجوه عدالت از ديدگاه حضرت علي يكي از مهم

اي كمتر يا بيشتر از حق،   طور يكسان درنظر گرفته شود و ذره به هر كاري بايد تمامي شرايط
  :فرمايند    باره به فرزند خويش مي ايشان در اين . با كسي رفتار نشود

 نيبمـواز : سمحا عايب عيالب كنيول منه منع) وآله هيعل اللّه يصلّ( اللّه رسول فانّ اإلحتكار من فامنع
  .والمبتاع البائع من نيقيبالفر التجحف أسعار و عدل،

از احتكـار جلـوگيري   ) والـه  عليـه  اهللا صـلّي ( از احتكار جلوگيري كن، زيرا رسول اكرم
هايي انجام شود كه   فرمود و جريان معامالت بايد آسان و روا و با موازين عدالت و با قيمت

  )582: 1379شريف رضي، ( .به طرفين معامله تعدي نشود
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  : فرمايند   ميزان در معامالت نيز مي دربارة رعايت عدالت و اصل
  .لها تكره ما له اكره و لنفسك تحب ما ركيلغ فأحبب ركيغ نيوب نكيب مايف زانايم نفسك إجعل يبن اي

پـس بـراي ديگـري    . در آنچه بين تو و ديگري است، خود را ترازو قرار ده! پسرم
 .خـواهي   براي خود نمـي  پسندي و نخواه براي ديگري، آنچه  بپسند آنچه براي خود مي

  )526 :همان(
  
  اعتدال 2.2

دانيم،   طور كه مي همان. روي در همة امور، راه و رسم پيشوايان دين بوده است  اعتدال و ميانه
تنها امـامي بـود كـه بـه حكومـت      ) ع( ، اميرالمؤمنين علي)السالم عليهم( از ميان ائمة اطهار

پذيرفت و آن را جز در ايـن، ممكـن و ميسـر    ايشان حكومت را براي تحقق عدالت . رسيد
روي و پرهيز  هاي برجسته در سياست علوي، اعتدال و ميانه  بنابراين از شاخصه. دانست  نمي

وي هرگونه افراط و انحـراف  . از هرگونه افراط و تفريط در تصميمات حكومتي بوده است
هاي خود   ان در سياستايش. به راست و چپ را رد و آن را عين گمراهي معرفي كرده است

روي راه نپيمود، چراكه بر اين باور بود كه جادة حق و سنّت نبـوي   نيز جز بر اعتدال و ميانه
. روي به سعادت رسـيد  توان جز براساس ميانه  دور است و نمي از هرگونه افراط و تفريط به

يش و آرامش آن روي در جامعه باعث تضمين سالمت و آسا  به عقيدة ايشان، اعتدال و ميانه
  :فرمايد وي در اين زمينه مي. شود    جامعه مي

  .الرعية لرضي أجمعها و العدل في أعمها و الحقّ في أوسطها إليك االمور  أحب وليكن
و  اســت حــق در يرو  انــهيم ،يباشــ داشــته دوسـت  كــار هــر از شيپــ ديــبا كــه يكـار 
  )568 :همان( .شود كردن آن در برابري و دادگري كه بيشتر سبب خشنودي رعيت مي همگاني

  .ثارالنبوةآو  الكتاب يباق هايعل الجادة يه يالوسط قيوالشمال مضلة و الطر نيميال
و  قـرآن  راه :راست اسـت  ميانه، راه انجامد و راه رفتن از راست و چپ به گمراهي مي

  )60 :همان( .نبوي سنّت

روي در تمامي امور و در همگي جوانب بايد لحاظ شود؛   ، ميانه)ع( به عقيدة امير مؤمنان
ايشان در اين زمينه  سخناناز  هايي  نمونه. ها ترين آن ترين و مهم ترين مسائل تا اصلي  از ساده

  :به شرح زير است
 البغض به ذهبي مفرط مبغض و رالحقّيغ يال الحب به ذهبي مفرط محب: صنفان يف هلكيس و
  .فالزموه االوسط النّمط حاالً يف رالنّاسيخ و رالحقّيغ يال
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يكي دوسـتي  : زودي دو طايفه دربارة من هالك خواهند شد به) براثر پيروي از شيطان(
اندازه، او را بـه راه باطـل بكشـد و ديگـر       طوري كه محبت بي كه در دوستي افراط كند، به

اندازه، او را بـه غيرحـق وادارد و بهتـرين مـردم       كند و دشمني بيدشمني كه از حد تجاوز 
  )240 :همان( .پس اين راه را پيشه سازيد. دربارة من گروه ميانه هستند

ـ  تقسـم  انـك  إمامـك  تيعصـ  و الهك أسخطت فقد فعلته كنت إن أمر عنك يبلغن  ءيف
ـ  دماءهم هيعل قتيأر و ولهميخ و رماحهم حازته يالذ نيالمسلم  أعـراب  مـن  اعتامـك  منيف
ـ  سواء ءيالف هذا قسمه يف نيالمسلم من قبلنا و قبلك من حقّ إنّ وأال  قومك  يعنـد  ردوني

  .نهع صدروني و هيعل
خدايت را بـه  ) اگر خبر صحيح باشد(اي كه   به من خبر رسيده است كه تو كاري كرده

هـا و    را كـه نيـزه  تـو غنيمـت مسـلمانان    : اي  اي و پيشوايت را نافرماني كـرده   غضب آورده
هايشان در آن راه به زمين ريخته اسـت، در ميـان    دست آورده و خون هايشان آن را به  اسب

حق همـة   !هوشيار باش. كني اند، تقسيم مي  گروهي از اعراب قوم خودت كه تو را برگزيده
كسان از مسلمانان كه با شما و با ما هستند، در تقسيم اين غنيمت مساوي است و همة آنان 

  )550: همان( .گردند  شوند و خارج مي     از ديدگاه من با تساوي به آن غنيمت وارد مي
  
  حقانيت و راستي 3.2

عـدالت دربرابـر ظلـم    معنـاي   بـه  البالغه، نهجدربرابر ناحق در » حق«يكي از كاربردهاي واژة 
پاية حكومـت خـود را براسـاس برپـايي عـدل و بازگردانـدن امـور        ) ع( اميرالمؤمنين. است

المـال را براسـاس عـدل اسـالمي       ايشان، بيـت . اجتماعي به مجاري اسالمي خويش، بنا نهاد
هايشان براساس اين اصل استوار بـوده اسـت؛     ها و جنگ و صلح  تقسيم كرد و عزل و نصب

مـدت زيـادي گذشـته    ) ص( دست گرفت، از وفات پيامبر زماني كه وي زمام امور را بهزيرا 
پرستي   ازجمله قوميت. هاي فراواني شده بود  بنابراين، جامعة آن زمان دچار فراز و نشيب. بود

عنوان يك معيار حكـومتي پذيرفتـه شـده     هاي سرشناس به  دهي حكومت به شخصيت  و باج
همـراه   هايي به  شرايط، اجراي عدالت و حقي كه مد نظر ايشان بود، دشواريپس در اين . بود

. هاي دوران حكومت وي شـد   ناشناسي در مردم بود كه منشأ پيدايش جنگ داشت و اين حق
  :كنيم  را دربارة حق بيان مي) ع( هايي از سخنان امير مؤمنان در زير نمونه
  .محتسبا صابرا ذلك يف كن و ديوالبع بيالقر من لزمه من الحقّ ألزم و

و حق را براي آن كه شايسته است، از نزديك و دور اجرا كـن و در آن كـار شـكيبا و    
  )516 :همان( !خواه باش پاداش
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  .ءسوا الحقّ يالناس عندك ف أمر كنيالعدل فل من رايإذا اختلف هواه منعه ذلك كث يالوال فإنّ
، اين روش او را از بسياري دادگري به دنبال هواهاي نفساني خود باشد هرگاه حكمران

  )596 :همان( .نزد تو يكسان باشد است، حق آنچه پس بايد كار مردم در. دارد       بازمي
ـ حب لـه  كـن ي لـم  من بيوالغر ديبع من أبعد بيقر و بيقر من أقرب ديبع رب و  مـن . بي
له يأبق كان قدره يعل اقتصر من و مذهبه ضاق الحقّ يتعد.  

و دورتر از دور است و غريـب   كه و بسا نزديك است تر از نزديك نزديك كه بسا دور
تنـگ   بيرون نهد، راه بـر او از حق  يپا كسي كه .يستن يكسي است كه او را دوست بيگانه
  )536 :همان( .بداند، حرمتش پاينده ماند و هر كه قدر و مرتبة خويش شود

  
  جورستيزي 4.2
بر پاية عدالت و مبارزه ) ع( بيني سياسي حضرت علي  و اساس بنيان حكومت و جهان اصل

درحقيقت، ايشان رسالت خود را در زمامـداري  . با ظلم و ستم حاكم بر جامعة آن زمان بود
 البالغـه  نهـج دانسـتند و در    حكومت بر مسلمانان، در وهلة اول، مبارزه با ظلم و جـور مـي  

درحقيقـت، ظلـم و جـور، عامـل مخـرب      . انـد   صراحت به اهميت اين مسئله اشاره كرده به
زمان رسيدن آن حضرت به خالفـت، ايـن امـر    در ها است و   اجتماع و ناپايداري حكومت

بتوان گفـت  ت ئجرشايد به . هايي در جامعه شده بود  عدالتي  باعث ايجاد مشكالت و نيز بي
در ادامه، . ، همين مسئله است)ع( هاي امير مؤمنان  محوري در گفته ترين جنبة عدالت  كه مهم

  :شود    شواهدي در اهميت حكومت بر پاية جورستيزي ارائه مي البالغه، نهجبا استناد به 
  .فيالس يإل دعوي فيالح و بالجالء عودي العسف فإنّ فيالح و احذرالعسف و العدل إستعمل

سازد   ها را ويران مي  زيرا ظلم، آبادي! تجاوز برحذر باشعدالت را اجرا كن و از ظلم و 
  )742 :همان( .اي براي كشيدن شمشير است  و تجاوز، انگيزه

اساسي در سياست    ها از اهداف  زدودن انواع بيدادها و گسترش عدل و داد و محو تبعيض
  :دادگستري كندوسيلة آن  ، حكومت را پذيرفت تا به)ع( اميرمؤمنان علي. علوي است

 أخذاللّـه  مـا  و بوجودالنّاصر، الحجة اميوق حضورالحاضر، لوال برأالنّسمة، و الحبة فلق يوالذ أما
ـ  حبلها تيأللق لوممظ سغب ال و ظالم، كظّة يعل قارواي أال العلماء يعل  تيولسـق  غاربهـا،  يعل

  .أولها بكأس آخرها
اگر گروهي براي ياري من آماده  !آفريدسوگند به خدايي كه دانه را شكافت و روح را 

گشـت و پيمـان الهـي بـا دانايـان        وجود ياوران بر من تمام نمي نبود و حجت خداوندي با
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از مهار ايـن زمامـداري را    ،دربارة عدم تحمل پرخوري ستمكار و گرسنگي ستمديده نبود
  )48 :همان( .انگاشتم ميو انجام آن را مانند آغازش  گذاشتم دست مي

دانست و از   ، عدالت و داد را مالك و ميزان سياست و ماية استواري آن مي)ع( امام علي
  : رو در عرصة سياست جز به راه عدالت نرفت اين 

  .اسةالعدليالس مالك
  )116: 1360خوانساري، ( .معيار و مالك سياست، عدالت است

 كـن ي لم و ن؛يأمورالمسلم سلمت ما ألسلّمنّ واللّه و ؛يريغ من بها النّاس أحقّ يأن علمتم لقد
  .زبرجه و زخرفه من تنافستموه مايف زهدا و فضله، و ذلك ألجر تماساال خاصة، يعل إلّا جور هايف

مـن بـه    ،سوگند به خـدا . ترم  ايد كه من از همة شما به اين خالفت شايسته  شما دانسته
مادامي كه امور مسلمانان سالم بماند و ظلـم و جـوري در    ،تصميم شما تسليم خواهم شد

تحمل و شكيبايي من فقط به اميـد پـاداش و فضـل الهـي و      ؛ وامور مسلمانان روي ندهد
اعراض از آرايش ظاهري و پيرايش صوري خالفت است كه شـما دربـارة آن بـه رقابـت     

  )122 :همان( .ايد افتاده
 لـك  سيل فوقك لمن يمسترع وانت ةأمان عنقك يف ولكنّه ةبطعم لك سيل عملك إنّ و

 خزّانه منْ وانت ،وجلّ عزّ اللّه مال من مال كيدي يف و ةقيبوث إلّا تخاطر وال ،ةيرع يف تفتات أن
  .لك والتك شرّ أكون األّ يولعلّ ،يال تسلمه يحت

ر گردن توسـت و  باي   عمل تو رزق و خوراك تو نيست، ولي آن عمل امانت و سپرده
تـو را نرسـد كـه در كـار     . اند كه تو نگهبان باشي براي كسي كه از تو باالتر اسـت   خواسته

و متوجه كار بزرگي شوي، مگر به اعتماد امر ) ورزي استبداد(رعيت به ميل خود رفتار كني 
همتـاي   از خداوند بي و مالي هاي توست دارايي  و فرماني كه به تو رسيده باشد و در دست

داران آن هستي تا آن را به من سپاري و اميد است مـن بـدترين     كي از خزانهبزرگ، و تو ي
  )484 :همان( .ها براي تو نباشم و درود بر آن كه شايستة درود است ها و فرمانده   والي

  
  انصاف 5.2

عمـل   براسـاس عـدالت  هركس بخواهـد   .يكديگر ارتباط تنگاتنگي دارند عدل و انصاف با
 البالغـه  نهـج ولي در  كار نرفته، كريم به قرآندر  »انصاف« لفظ .ه باشدبايد انصاف داشت ،كند

به ايـن مناسـبت    است؛ گرفته شده »نصف«اصل اين لفظ از  .كاربرد فراواني داردو روايات 
نـد، هرچـه بـراي    ك  مـي  بخشكه شخص منصف، امتيازات و منافع را ميان خود و ديگران 

ديگـران را بـا خـود يكسـان و برابـر       ؛خواهـد  همان را براي ديگران نيز مـي  ،خود بخواهد
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هـاي معنـايي ايـن     يكي از جنبـه . گذارد كند، و همواره خود را جاي ديگران مي    حساب مي
، اجــراي عــدالت منصــفانه اســت كــه حــق ضــعفا و )ع( واژه از ديــدگاه اميــر مؤمنــان

 هايترين قشر دفاع ترين و در عين حال، بيپذير ستمديدگان جامعه است؛ زيرا اينان آسيب
عـالوه، عمـل بـه     ايشـان بـه  . جامعه هستند كه بايد در پناه حق و عدالت از آنان دفاع شود

آميز افراد  كليد اساسي روابط سازگار انساني و همزيستي مسالمت انصاف را در جامعه، شاه
  :فرمايد  داند و مي  مي

 النّعمة تتم بالتّواضع و األقدار تعظم باإلفضال و كثرالمواصلوني بالنصفة و بةياله تكون الصمت بكثره
  .هيعل األنصار تكثر هيالسف عن بالحلم و يقهرالمناوي العادلة رةيوبالس السؤدد جبي المؤن باحتمال و

هـا را    هيبت و وقار با بسياري سكوت است و انصاف و عدالت است كه پيوند انسـان 
كنـد و بـا فروتنـي      ها عظمت پيدا مي  با كرامت و بخشش است كه ارزشكند و   تر مي  بيش

هـا اسـت كـه سـروري       گرفتن رفع نيازمندي عهده شود و با به  ها تكميل مي  است كه نعمت
شـود و بردبـاري و گذشـت     شود و با روش دادگرانه است كه دشمن مغلوب مي  اثبات مي

  )676 :همان( .افزايد      دربرابر احمق، ياوران او را مي

، )ع( يكي از معاني رفتار منصـفانه از منظـر حضـرت علـي     تر عنوان شد، كه پيش چنان
ترين جنبـة ايـن    المنفعه است؛ بزرگ بودن افراد دربرابر حقوق عرفي و عام برابري و يكسان
  : المال و منافع آن است استفادة تمامي افراد از بيت هدف در حق
ـ كب أو رايصـغ  ئايشـ  نيالمسلم ءيف من خنت أنك يبلغن لئن ،صادقا قسما باللّه أقسم يإن و  را،ي

  .األمر ليضئ الظّهر، ليثق الوفر، ليقل تدعك شدة كيعل ألشدنّ
المـال   كنم، اگر براي من اثبات شود كه تو به بيـت   و من سوگند راستين به خدا ياد مي
انـدك مـال   اي، چنان دربارة تو سختگيري كنم كه   مسلمانان خيانت كوچك يا بزرگ كرده

 .و با پشـت سـنگين و شخصـيت نـاچيز    . و خوار و زبونماني و درمانده به هزينة معاش، 
  )498 :همان(

  
  تضادشناسي معنايي واژة عدالت. 3

هاي متضاد با آن   ، بررسي معناشناسي واژهالبالغه نهجدر » عدالت«يكي از وجوه معنايي واژة 
تـري از مفهـوم عـدل و      توانيم به تصوير جـامع   قيقت، با استناد به اين روش ميدرح. است
شـود، واژگـاني اسـت كـه در       آنچه ذيل اين مبحث عنوان مي. هاي آن دست يابيم  ريشه هم

  :گرايي قرار گرفته است  درمقابل حق) ع( بيني امير مؤمنان جهان
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  قسط 1.3
. است عدالت به اميق همان قسط، به اميق و عدل يعني قسط،« ،ييطباطبا عالمه دگاهيد از

 »كنند  يم اميق عدل به اكمل و اتم طور به كه هستند يكسان بالقسط نيقوام از مراد پس
 يمعناشناس دگاهيد از تر، يتخصص و تر  يكل نگاه كي در اما). 171: 1363 ،ييطباطبا(

معنى ظلم  به ،اول ةاما با كسر ،مردم قعدالت در ح تيرعا عنىي ،قسط به فتح اول« ،يلغو
كسى كه از روى عدالت مردم را  عنىي ،كننده و مقسط ظلم عنىي ،و انحراف است و قاسط

داده شود و همان  گرىيد بيآن است كه نص زياقساط از باب افعال ن. مند سازد بهره
واژه را  نيا يمنف ةجنب البالغه نهجدر ) ع( مؤمنان ريام). 4: 1367 ،يقرش( »انصاف است
  :تر كند تا مفهوم عدالت را برجسته ستا  درنظر گرفته

ـ ح اللّه كالم سمعواي لم كأنهم آخرون قسط و ياخر مرقت و طائفة نكثت باألمر نهضت فلما  ثي
  .نيللمتق والعاقبة الفسادا و االرض يف علوا دونيري ال نيللذ علهانج االخرة الدار تلك: قولي

كردم و به امر خالفت مشـغول شـدم، جمعـي بيعـت مـرا       پس چون بيعتشان را قبول
شكستند و گروهي از زير بار بيعتم خارج شدند و بعضي از اطاعت خـداي تعـالي بيـرون    

سراي جاوداني را قرار داديـم   :فرمايد اند كه خداوند سبحان مي  گويا مخالفان نشنيده. رفتند
يسـت و جـزاي نيـك بـراي     براي كساني كه مقصودشان سركشي و فساد در روي زمـين ن 

  )46: 1379شريف رضي، ( .پرهيزكاران است
  
  بغي و عدوان 2.3
 يعنـ ي »عـدوان « كـه  تفـاوت  نيـ ا بـا  هسـتند؛  »سـتم « ةواژ ييمعنا يها خانواده هم از دو هر

 يعنـ ي »يبغ« و) 830: 1384 ن،يمع( »حد از درگذشتن و ،يكس بر كردن ستم كردن، يدشمن«
 ،يسركشـ  ،ينافرمـان  درگذشتن، حد از جستن، يفزون تجاوزكردن، كردن، يتعد كردن، ستم«

  .)218 :همان( »ضاللت و يگمراه ،يكش گردن
  .العباد يعل العدوان المعاد يال الزّاد بئس

  )674: 1379شريف رضي، ( .بد توشه ايست براي روز رستاخيز، ستم كردن بر بندگان
 والعـدوان  يالبغ من عنه اللّه ينه مايف كني لم لو و ريكث ثوابه أنّ و ريسي كلّفتم ما أنّ وأعلموا

  .أنفسكم من فأنصفواالنّاس. طلبه ترك يف العذر ما اجتنابه ثواب يف لكان خافي عقاب
و اگر در آنچـه  . ايد، اندك است و پاداش آن بسيار  بدانيد آنچه به انجام آن مكلف شده

، كيفري كـه مـردم از آن بترسـند، وجـود     بيدادخدا شما را از آن نهي فرمود، ازقبيل ستم و 
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قدر ثواب هست كه مـردم را بـراي تـرك آن     نآ نداشت، در پاداش دوري و اجتناب از آن
  )400 :همان( .پس با مدارا و انصاف با مردم رفتار كنيد. اي باشد  بهانه

  
  ظلم 3.3
 و يراست همان عدل، رايز. دارد وجود ياريبس يها تفاوت ظلم و عدل يها  واژه انيم

 خود يجا در زيچ هر قرارگرفتن يمعنا به زين و است يحق صاحب هر قح دادن و يدرست
 و ينادرست و يناراست يمعنا به و دارد عدالت با متضاد كامالً ييمعنا ظلم اما است،
 روشن كه است يحق همان عدالت درواقع،. است ها آن يقانون حقوق از افراد كردن محروم

 باطل همان ظلم يول. شود  يم انينما خود يواقع ةچهر همان با جا همه در و است ثابت و
) ع( يعل نيرالمؤمنيام. اندازد  يم شبهه و شك به را افراد و دارد يمتعدد يها  چهره كه است
 »دارد ياديز يها  چهره ظلم و ستم و چهره، كي يدادگر و عدالت«: ديفرما  يم رابطه نيا در
  ).276: 1378 د،يالحد ياب ابن(

  :فرمايند  بيني خود مي همچنين درخصوص منفوربودن ظلم و ستم در جهان) ع(امام
ـ  أحـب  مصفّدا األغالل يف أجرّ و مسهدا السعدان حسك يعل تيأب ألن اللّه و  أن مـن  يال
  .الحطام من ءيلش غاصبا و العباد لبعض ظالما ةميالق ومي رسوله و اللّه يألق

ها بسته   روي خار سعدان بگذرانم و مرا در غل شب را بيدار بربه خدا سوگند اگر 
كـه خـدا و رسـول را روز قيامـت مالقـات كـنم        تر است نزد من از اين  كشند، محبوب

 .كه بر بعضي از بندگان ستم كـرده و چيـزي از مـال دنيـا غصـب كـرده باشـم        درحالي
  )224خطبة : 1379شريف رضي، (

  
  جور 4.3

ناحق بر مردم است؛ درواقع زمـاني از    كردن به اف از راه راست و ستممعناي انحر به» جور«
  :شود كه حقي به زور و با قدرت از كسي ستانده شود   اين واژه استفاده مي

ـ  فـإنّ  لرددته اإلماء به ملك و النّساء به تزوج قد وجدته لو واهللا  ضـاق  مـن  و سـعة  العـدل  يف
  .قيأض هيعل فالجور العدل هيعل

گردانم، اگرچه مهرية زنـان    مي  اگر آن امالك را پيدا كنم به مسلمانان بر! خداسوگند به 
زيرا گشايش كارهـاي اجتمـاع در عـدالت    . قرار گرفته يا كنيزها با آن خريداري شده باشد

  )58 :همان( .بدياتر  را سخت، ستم را برنتابداست و كسي كه عدالت 



 17   علي افضلي

  

  گيري   نتيجه. 4
بخشـد، بـه اعتـدال      ، اصلي است كه جامعـه را قـوام مـي   »عدالت«، )ع( از ديدگاه امام علي

درحقيقت، عدالت چيزي است . كند  رساند و سالمت، آسايش و آرامش آن را تضمين مي  مي
واژة . عنوان مرز ايمـان نگريسـت و بـه حـدود آن راضـي و قـانع بـود        توان به آن به كه مي

زيرا از نظر معناشناسي لغـوي، ايـن   . بسترهاي معنايي متعددي دارد ،البالغه  نهجدر » عدالت«
توان معناي دقيقي را كه اهل لغـت بـراي     واژه داراي معناي سيستمي است؛ يعني هرگز نمي

رو براي دانستن معناي صحيح آن، بايد به قرارگـرفتن   ازاين. اند، در نظر گرفت  كرده بيانآن 
رد و بررسي كرد كه چه عناصـري يـا چـه واژگـاني بـر      آن در ميدان معنايي خاص توجه ك

اصـل ايـن واژه در   . آيـد   دسـت مـي   گذارند؛ آنگـاه معنـاي دقيـق آن بـه      معنايابي آن اثر مي
روي، ترك افراط و تفريط، فديه، ضدجور، راه راست، حكم   ميانه: معناي هاي لغت به  فرهنگ

و امور و نيز قرارگرفتن هر چيز در  گذاري به اشيا شدن، قصد در امور، ارزش به حق، درست
عنوان يك اصـطالح خـاص، معـاني متفـاوتي      به ،البالغه نهججاي خود آمده است، ولي در 

از    .روي، حق، ضدجور، انصاف و گذاشتن هر چيز در محل خود  ميزان، ميانه: دارد؛ ازجمله
در ) ع( مؤمنـان هاي رسيدن به درك صحيح معناي مورد نظـر اميـر    طرف ديگر، يكي از راه

هاي متشابه يا متضاد آن است كه در يك   ، درنظرگرفتن واژه»عدالت«درباب واژة  البالغه  نهج
ساختن معنـا يـا    اند و زمينه را براي برجسته  بستر مناسب در همنشيني با اين واژه قرار گرفته

  .اند   معناهاي اصلي آن فراهم كرده
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