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Abstract 

One of the most prominent human needs in social life is to live in an 

environment that always enjoys fairness and justice in society. Social 

justice makes people grow in the light of valuable teachings and laws. 

On the other hand, social justice is one of the important goals of Islam 

and its importance is to the extent that it is considered one of the 

foundations of the Shia religion. In this essay, an attempt is made to 

examine social justice from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli 

and Allameh Tabataba'i. According to these two views, all human 

beings want justice, and justice exists as an important component in 

the entire structure of existence and causes the growth of the 

individual and society as well as the continuation of individual and 

social life. In this research, which was carried out using a descriptive-

analytical method, in addition to the difference of views on some 

issues, we can see the most important results between the two views in 

"rational analysis of social life", "jihad", "resolving differences", 

"order to establish installments and justice" In human societies" and 

"Relationship between law and law". 
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 جوادی آملی و علامه طباطبائی اللهتیآعدالت اجتماعی از دیدگاه 

 ، ایرانشیراز ،انشگاه علوم و معارف قرآن کریمد استادیار  مجید صادقی مزیدی
  

  ثریا قاسمی
، شیراز،  انشگاه علوم و معارف قرآن کریمد کارشناس ارشد علوم قرآنی،

 ایران

 چکیده
نیازهای انسان در زندگی اجتماعی، زندگی کردن در محیطی است که همواره از قسط  نیتربرجستهیکی از 

تا افراد جامعه در پرتو تعالیم و قوانین  شودیمو عدل در جامعه برخوردار باشد. عدالت اجتماعی باعث 

ست که آنجاارزشمند رشد کنند. از سویی، عدالت اجتماعی، از جمله اهداف مهم اسلام و اهمیت آن تا به 

. در این جستار، سعی بر آن است تا عدالت اجتماعی از دیآیمیکی از بنیادهای مذهب شیعه به شمار 

خواستار  هاانسان همةعلامه طباطبائی بررسی شود. بر اساس این دو دیدگاه،  جوادی آملی و اللهتیآدیدگاه 

ی مهم در همة ساختار هستی وجود دارد و موجب رشد فرد و امؤلفهعدالت هستند و عدالت به عنوان 

ـ تحلیلی صورت این پژوهش که به روش توصیفی شود. دریمجامعه و نیز تداوم زندگی فردی و اجتماعی 

 نتایج بین دو دیدگاه در نیترمهمبه  توانیمها در برخی موضوعات، ، علاوه بر اختلاف دیدگاهاستهپذیرفت

« دستور به برپایی قسط و عدل در جوامع انسانی»، «هااختلافرفع »، «جهاد»، «تحلیل عقلی زندگی اجتماعی»

 اشاره کرد.« ارتباط حق و قانون»و 

 .جوادی آملی، علامه طباطبائی اللهتیآ، عدالت اجتماعی، جامعة اسلامی، قرآن :هاواژهکلید
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 مقدمه .0

نیازهـای انسـان در زنـدگی اجتمـاعی، زیسـتن در محیطـی اسـت کـه  نیتربرجسـتهیکی از 

عدالت اجتماعی بـه عنـوان یـق مقولـه و همواره از قسط و عدل در جامعه برخوردار باشد. 

ی هاهیـآدر  قرآن کـریمی گسترده و گوناگونی دارد. هانهیزممؤلفة مهم در عرصة اجتماع، 

صـراحت بـه ایـن مهـم بـهاست؛ از جملـه در آیـات زیـر آوردهمختلفی از آن سخن به میان 

)النحـل   دهـدیمـخداوند فرمان به عـدل و احسـان إِن َّ الل َّهَّ یأْمُرُ بِالْعَّدْلِ...: دلالت دارد: 

رُسُلَّنا بِالْبَّی ِنَّاتِ وَّ أَّنْزَّلْنَّا مَّعَّهُمُ الْکِتَّابَّ وَّالْمِیزَّانَّ لِیَّقُومَّ الن َّاسُ بِالْقِسْطِ وَّ أَّنْزَّلْنَّا لَّقَّدْ أَّرْسَّلْنا و  (09

کتـا   هـاآنما رسولان خود را بـا دلایـل روشـن فرسـتادیم و بـا  الْحَّدِیدَّ فِیهِ بَّأْسٌ شَّدِیدٌ...:

به عدالت کننـد ه( نازل کردیم، تا مردم قیام )آسمانی( و میزان )شناسایی حق و قوانین عادلان

 .(52)الحدید   و آهن را نازل کردیم که در آن قوّت شدیدی است

در  )ع(باقراست. امام در روایات مختلف نیز به این موضوع در ابعاد مختلف پرداخته شده

تَْْنُونَ إََِا عُـدِلَ  أَوْسَعَمَا »: دیفرمایمروایتی  چـه گسـترده اسـت : »هِمیفِـالْعَدْلَ! إِنَّ النَّاسَ یُسـْ

ق.،  4141، هیـبابوابن« )شوندیم ازینیبدامنة عدالت! اگر عدالت در جامعه اجرا شود، مردم 

قَ رِهْتَـهُکَمَـا : »استروایت شده )ص(خدا، حدیثی از پیامبر نیهمچن(. 21: 5ج   فَـاکرَهْ لِنَفْسـِ

لَِْیرِکَ وَ مَا أَحْبَبْتَهُ لِنَفْسِقَ فَأَحِبَّهُ لِأَخِیقَ تَکُنْ عَادِلًا فِی حُکمِقَ مُقْسِطاً فِـی عَـدْلِقَ مُحِبّـاً 

ی، بـرای دیرـری پسـندینمبرای خود  آنچه: الْأَرْضفِی أَهْلِ السَّمَاءِ مَوْدُوداً فِی صُدُورِ أَهْلِ 

، برای برادرت نیز دوسـت بـدار، تـا در قتـاوتت برای خود دوست داری آنچههم مپسند و 

ی زمینیـان هـادلعادل باشـی و در عـدالتت، دادگـر و نـزد آسـمانیان دوسـت داشـتنی و در 

 (.41ق.:  4191ة حرانی، شعبابن)« محبو 

و اهمیـت آن تـا بـه  باشدیمگفت عدالت اجتماعی، از جمله اهداف مهم اسلام  توانیم

و بـرای تحقـق یـافتن آن در  دیـآیمـست که یکی از بنیادهای مذهب شـیعه بـه شـمار آنجا

اسـت و پـرداختن بـه ن ـام عــدالت و ی گونـاگونی ارائــه شدههارـهیانداجتماعـات برـری، 

مکانیسم محقق شـدن آن، نیازمنـد اندیرـمندان و عالمـان جامعـه اسـت و هریـق براسـاس 

جـوادی آملـی  اللـهتیآ. از جملـه انـدهارائه کردهایی شرایط جامعه و اقتتای زمان تعریف
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دار حـق را بـه حـقو نیـز  خـویش یقـرار دادن هـر چیـزی در جـاکه عدالت،  اندکردهبیان 

که بـا  اندفرمودهست. همچنین، علامه طباطبائی هات و رعایت استحقاقیرساندن و ایفای اهل

 د.هریق از افراد جامعه طوری رفتار گردد که شایستة آن هستن

جوادی آملی و علامه طباطبائی تمایل بـه عـدالت، در فطـرت  اللهتیآبر اساس دیدگاه، 

به دور از حب و بْض و نیـز هـوا و هـوس  وجود دارد. علاوه برآن، عدالتی که هاانسانهمة 

از طرفـی، بایـد  .شـودیمـباشد، باعث رشد فرد، جامعه و تداوم زندگی فـردی و اجتمـاعی 

قانونی برای جامعه و اجتماع وضع گردد که براساس شرایط موجـود در جامعـه، همـة افـراد 

ة حیات آن جامعه، کمـال و ادامجامعه خود را ملزم بدانند و به آن قانون عمل کنند و باعث 

جـوادی آملـی و علامـه  اللـهتیآبنابراین، عدالت اجتماعی از دیدگاه . گرددی خواهعدالت

رفـع »، «جهـاد»، «تحلیل عقلـی زنـدگی اجتمـاعی»ی گوناگونی، از جمله هامؤلفهطباطبائی، 

 دارد.« ارتباط حق و قانون»و « دستور به برپایی قسط و عدل در جوامع انسانی»، «هااختلاف

 ضرورت و پیشینة پژوهش. 2

 اســت کــه بیرــتر بــهو تحقیقــات گونــاگونی در زمینــة عــدالت صــورت گرفتــه هــاپژوهش

الله جوادی آملـی و علامـه طباطبـائی پرداختـه موضوعات خاصی از عدالت از دیدگاه آیت

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم هاآن نیترمهمکه از 

 استفاده بای که آبادبهمناز شهلا « جوادی آملی اللهتیآاجتماعی در آرای  عدالت» .4

 بـه آملـی جـوادی اللـهتیآ آثـار از یریـگبهره ویژهبـه ی،اکتابخانـه مکتو  و منابع از

آبـادی، اسـت )ر.ک؛ بهمـنپرداختـه من ر ایران از اجتماعی عدالت و عدالت معناشناسی

4101 :4.) 

از « جـوادی آملـی و جـان رالـز اللهتیآی عدالت، بررسی تطبیقی آرای شناسیهست. »5

ی شناسـیهسـتمحمدرضا طاهری که نویسنده با استفاده از روش تفسیری و تطبیقی بـه بنیـان 

 (.14: 4101است )ر.ک؛ طاهری، عدالت در اسلام و لیبرالیسم پرداخته
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از رضـا حسـینی کـه بـا تبیـین « مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکـرد اسـلامی. »1

به دنبال ارائة ایـن  هزمین نیامات عدالت اجتماعی و بررسی ن ریات مطرح در مفهوم و تقسی

در تعریـف عـدالت اجتمـاعی بـدون پرـتوانة « هعِوضـِ ی مَفِ یءٍشَ لِّکُ ضعُوَ»مطلب است که 

 (.4: 4109)ر.ک؛ حسینی،  باشدیمکافی در لْت، متون دینی و اصطلاحات علمی 

از محمد جاودان کـه نویسـنده ابتـدا پـ  از معنـای « عدل از دیدگاه علامه طباطبائی. »1

است و نیز عـدالت را بـه دو قسـمت اصـلی عـدالت به مفهوم عدالت پرداخته لْوی عدالت،

 رنـدیگیمـ بـرکه هریق مباحث فرعـی دیرـری را در  دکنیمبرری و عدالت الهی تقسیم 

 (.45: 4101)ر.ک؛ جاودان، 

جـوادی آملـی و علامـه  اللـهتیآی از دیدگاه عدالت اجتماع»اما جستار حاضر با عنوان 

ی مرـترک هادگاهیـدسعی دارد تا به بررسی تطبیقی موضوع عدالت اجتماعی و « طباطبائی

گرفته، تاکنون پـژوهش مسـتقلی کـه در ایـن زمینـه ی صورتهایبررسبپردازد. با  هاآنبین 

 صورت گرفته باشد، یافت نرد.

 یشناسمفهوم. 3

. 5. عـدل بـه معنـای برابـری، 4، دو اصل و دو ریرة صحیح، ولی متتاد با هـم دارد: «عدل»

، شخصی است کـه «الناس نمِالعدل ». اصل اول، کندیمعدل که بر انحراف و کجی دلالت 

. عـدل، ضـد جـور و سـتم باشدیم« عدول»روش مستقیم او مورد خرنودی مردم و جمعش 

 است:آمده مفرداتدر  (.511: 1ق.، ج  4191، فارسابناست )ر.ک؛ 

: لف ی است که در حکم و معنی مساوات است و بـه اعتبـارِ نزدیـق المُعَادَلَةو العَدَالَة»

. عَدْل در چیزهایی است که با رودیمبودن معنی عدل به مساوات، در آن مورد هم به کار 

عِـدْل و "ی هـاواژه؛ مثـل احکـام. ولـی رودیمـو به کار  شودیمبصیرت و آگاهی درک 

 پ  .هامانهیپ؛ مثل: أوزان، أعداد و شوندیمدر چیزهایی است که با حواس درک  "لیعَدِ

 (.224ق.:  4145)راغب اصفهانی، « باشدیم، تقسیط بر اساس راستی و کمال عَدْل
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 یقـرار دادن هـر چیـزی در جـا :هعِوضـِ ی مَفِـ یءٍشـَ  لِّکُـ ضـعُوَ"به معنای  پ ، عدالت

ت و رعایـت یـدار رسـاندن و ایفـای اهلحق را به حق :هقَّحَ ی حقَِِّ اعطای کلّو نیز  خویش

 (.45: 4101آبادی، است )بهمن« هااستحقاق

اللـه و ن رات مختلفی وجود دارد؛ از جمله آیت هادگاهید در تعریف عدالت اجتماعی،

رفـع  آفریده که مجبور است برای یاخداوند ساختار برر را به گونه دیگویمجوادی آملی 

 ،محـور بـودن و عـدالت اجتمـاعی داشـتنحـق. دربـه سـر ببـ خود با دیرـران یهایازمندین

مـدنی  خـود، یاز لحـا  طبیعـت مـادّ سانی. اننه طبیعیت و ،باشدیم سانانمقتتای فطرت 

خـوی  توانـدیوحـی و نبـوت از بیـرون کـه مـ و تنها عقل و فطـرت از درون و استبع طّالب

تبعیـت از  وی را بـه خـدمت متقابـل و ،بخرـیده سرکش استخدام و یْمـاگری او را سـامان

 دیـگویمـدیدگاه علامه طباطبائی نیز دراین زمینه  (.01اند )ر.ک؛ همان: قانون و ن م فراخو

عدالت اجتماعی عبارت از این است که با هر یق از افـراد جامعـه طـوری رفتـار شـود کـه 

: 45، ج 4111)ر.ک؛ طباطبـائی،  باشـدیمـیی داده شود که سـزاوار آن مستحق آن و در جا

، بیان شده که ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع بـرای همـه نیهمچن(. 110

 (.421: 4114به طور یکسان باشد )ر.ک؛ مطهری، 

 جوادی آملی و علامه طباطبائی اللهتیآعدالت اجتماعی از دیدگاه . 4

؛ از جمله دنیوی یا اخـروی، فـردی یـا شودیمی مختلفی را شامل هاحوزهو  هانهیزم عدالت

اللـه جـوادی آملـی و اجتماعی و... که در ادامه به حوزة اجتماعی آن بر اساس دیدگاه آیت

 .شودیمعلامه طباطبائی پرداخته 

 عقلی زندگی اجتماعی لیتحل .0ـ4

 جـز یاچارهجمعی و گروهی داشته باشد،  زندگی داگر انسان بخواهد با ساختار درونی خو

جوادی آملی با طرح ایـن سـؤال  اللهتیآ اجتماعی با قوانین و مقررات جمعی ندارد. یحیات

، یا مستخدم بالطّبع معتقد است. اولاً ن ام اجتماعی که بـر باشدیمکه آیا انسان متمدن بالطّبع 

اساس هر کـدام از ایـن دو تفکـر )متمـدن بـالطّبع یـا مسـتخدم بـالطّبع بـودن انسـان( شـکل 
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که با وضع چـه قـوانینی  اندافتادهمتفاوت باشد؛ لذا دانرمندان به این فکر  تواندیم، ردیگیم

برای انسان ترسیم کرد. پ  اگـر مبـانی تْییـر کـرد،  مسیر رسیدن انسان به کمال را توانیم

. ثانیـاً ایرـان بـا اسـتناد بـه سـخن علامـه طباطبـائی گـرددیمـن ام اجتماعی نیز دچار تحـول 

زیـرا همـواره  ؛اجتماعی بودن انسان از امور فطری است که به اثبات نیازی نـدارد دیفرمایم

جامانده از زندگی انسـان از آن آثار بهو این چیزی است که  کردیمانسان اجتماعی زندگی 

ا ن ََّاسُ إِهََّا الن ََّا أی ُیََّ :؛ ماننـداستنیز در آیات متعدد از آن خبر داده قرآنحکایت دارد و 

ای مردم! مـا شـما را از یـق ...: ائِلَّ لِتَّعارَّفواوباً وقَّبَّم شُعُجَّعَّلْنَّاکُی وَّاُنثَّرٍ وَّذَّکَّ ْ  مِن ْ  مخَّلَّقْنَّاکُ

( 41)الحجـرات   قرار دادیم، تا یکدیرر را برناسـید هالهیقبو  هارهیتمرد و زن آفریدیم و 

او کسـی اسـت کـه انسـانی را از آ   :راًاءِ بَّشَّراً فَّجَّعَّلَّهُ نَّسَّباً وصِهْی خَّلَّقَّ مِنَّ المَّهُوَّ ال َّذِوَّو 

)الفرقـان   او را از این دو طریق گسترش داد(آفرید و او را نسب و سبب قرار داد )و نسل 

موضـوع مزبـور، معتقد است که (. علامه طباطبائی 411: 1، ج 4111)ر.ک؛ طباطبائی،  («21

امـا تحلیـل  ،مـورد بحـث نیسـت ،گرددیمکه به نقل دانرمندان و استناد به آیات باز آنجاتا 

 پیچیده و مبهم است. ه،عقلی مسئل

سـه  را کـه هاآن اهمّ ،در این زمینه مطرح شدهکه مختلفی  یهادگاهیدمفسر با استناد به 

 :کندیماست، بیان  زیر دیدگاه

، یپاکـدامنبع: گروهی معتقدند کـه حالـت اولـی و وضـع طبیعـی انسـان، . متمدن بالط4ّ

رم و جنایت در زندگی برر بـه مقتتـای طبـع اولـی او و مدنیت است و فساد، جُ یطلبصلح

. انسـان در دامـن طبیعـت، کراندیمکه وی را به این سمت  باشدیمجامعه  نیست، بلکه این

قـوانینی ، رو نیهمـاز  .خواهـد گراییـد بـه فسـاد ،اما با ورود به جامعه ،پاک و مقدس است

 جامعه را از فساد حفظ کند. که شودیمتن یم 

 خواهـدیمـبع اسـت یـا بـالعرضی آیـا او بالطّ گراستخدامبع: آیا انسان، . مستخدم بالط5ّ

یـا در  ،حریم شخصی خود را حفـظ کنـد ه باشد وهمانند سایر موجودات، حیاتی آرام داشت

و دیرـران را بـه باشد حیاتی جنرلی داشته  خواهدیمبا توجه به قوای درونی  ،حالت طبیعی
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سان، خطاکار و یهودی و مسیحی معتقدند که ماهیت ان انیگراسنتاستخدام خود درآوردی 

 .باشدمیخواهان استخدام و استثمار دیرران  است و وی پلید

بع یـا مسـتخدم متمـدن بـالطّایران متمدن بالطّبع بودن انسان را قبول ندارد و معتقد است 

. اگـر تمـدن بـه معنـای اسـتبع بودن انسان، منوط به چرونری تفسیر تمـدن و مـدنیت بالطّ

بـه  چنانچـهامـا  ،بع نیسـتسان طبیعی به این معنا مدنی بالطّمحوری باشد، انو عدل یدارنید

زیـرا در اصـل طبـع خـود، مسـتخدم  ؛بع اسـتمعنای زندگی جمعی باشد، انسان مدنی بـالطّ

 .کراندیموی او را به سمت زندگی اجتماعی  یگرااستخدامو طبیعت  باشدیمبع بالطّ

بع و مــدنی بــالفطره: انســان نــه ماننــد فرشــته اســت کــه معصــوم باشــد: . مســتخدم بــالط1ّ

...َّکننـدینمـو هرگز مخالفت فرمان خـدا  ...:ا أمَّرَّهُمونَّ اللهَّ مَّعصُیَّلا   و نـه ( 1)التحـریم

: 8ق.، ج  4191 ،)کلینـی« بَطْنُـه هَمُّـهُ»ر کردن شکمش باشـد: همت او پُ ةچون حیوان تا هم

الٍ م ِن بَّشَّرًا لِقٌاخَّ یِإِن ِ...بلکه دارای دو بُعد است: الف. بُعد طبیعی و خـاکی:  (،18  صَّلْصََّ

ی که از گـل بـدبویی گرفتـه شـده بـود، خلـق ادهیخرکمن برر را از گل  :م َّسْنُونٍ حَّمَّإٍ م ِنْ

 فََّإِذَّااسـت: به خود اسـناد داده را(.  . بُعد فطری که خداوند آن 58)الحجر   کنمیم

هنرامی که آن را ن ام بخریدم و از روح خـودم در آن  ...:ر ُوحِی ْ  مِن فِیهِ نَّفَّخْتُ وَّ سَّو َّیتُهُ

خـویی انسـان اسـت. البتـه ایـن دو بُعـد (. این خود مستلزم صفت فرشـته15)ص   دمیدم...

 ، در تمام افراد نسل او نیز وجود دارد.آدمعلاوه بر حترت 

ایران ضمن بیان این سه ن ریه و استناد به آیـات شـریفه و سـخن اندیرـمندان مختلـف، 

معتقد است که انسان بر اساس طبیعت خود، مستثمر بالطّبع، اما روح او مدنی بـالفطره اسـت 

که بین این دو بُعد همواره جهاد اکبر برپاست؛ لذا انسان طبعاً باید در جامعـه زنـدگی کنـد؛ 

ی و خواهعـدالتن زندگی جمعی، مقتتای طبع انسان، ولی متمـدن بـودن، یعنی اصلِ داشت

 (.11ـ10: 4108ی مقتتای فطرت اوست، نه طبع او )ر.ک؛ جوادی آملی: طلبحق

باید بین دو بُعـد وجـودی  نکهیادو تفاوت قائل شد: اول  توانیمطبق بیان این دو مفسر، 

شد، چون طبیعت انسان به بُعـد مـادی، و  انسان، یعنی طبیعت انسان و فطرت او، تفاوت قائل

. دوم، بین اجتماعی بودن انسان و متمـدن گرددیبرمفطرت انسان به بُعد روحی وجود انسان 
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اصـطلاح جوادی آملی، گرچـه انسـان بـه اللهتیآبودن نیز باید تفاوت قائل شد. البته از ن ر 

، یعنی فطرت انسان باشدیملفطره مستخدم بالطّبع است و متمدن بالطّبع نیست، ولی متمدن با

 در واقع، انسان در سطح جامعه خواهان عدالت باشد. نکهیاخواهان تمدن است؛ یعنی 

 . جهاد2ـ4

جوادی آملی در برخورد بـا دنیـا و حیـات فـردی و اجتمـاعی، دو دیـدگاه مهـم را  اللهتیآ

: اول دیدگاه متحجرانه که پیروان این دیـدگاه معتقدنـد احکـام دیـن در اغلـب شماردیبرم

دنبال تأمین حیات اخروی انسان و کمتر به حیات فـردی و اجتمـاعی افـراد در ایـن  بهموارد 

اسـاس  کنـدیماست. دوم دیدگاه روشنفکرانه که برخلاف دیدگاه اول بیان دنیا توجه کرده

ست و عبادات فردی نقری در برقـراری عـدالت در اجتمـاع دین، اجرای عدالت اجتماعی ا

و  قـرآنآوردن دیـدگاه میانـه، بایـد بـه آیـات  دستندارند. البته ایران معتقدند که برای به 

 دینـگویمـو  دنکنیماستناد  )ع(سیرة معصومان مراجعه کرد؛ از جمله، ایران به کلام امام باقر

زمانی که در باغ خود مرْول کراورزی بودند، فردی از ایران پرسید: اگر در ایـن حـال از 

لَوْ جَاءَنِیَ الْمَـوْتُ وَ »در پاسخ فرمودند:  امامدنیا بروی، خدا را چرونه ملاقات خواهی کردی 

ی وَ عِیَـالِی اللَّهِ عَ طَاعَةِ[ مِنْ طَاعَةٍأَنَا عَلَی هَذِهِ الْحَالِ جَاءَنِی وَ أَنَا فِی ] زَّ وَ جَلَّ أَکُفُّ بِهَـا نَفْسـِ

مِنْ مَعَاصِی اللَّـه:  مَعْصِیةٍعَنْق وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا کُنْتُ أَخَافُ أَنْ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی 

اگر در چنین حالی باشم و مرگم فرارسد، در حال طاعتی از طاعات خداوند ـ عـزّ و جـلّ ـ 

. تـرس دارمیمرا از محتاج شدن به تو و مردم باز امخانوادهتم؛ طاعتی که با آن، خودم و هس

من از این است که در حال انجام معصیتی از معاصی خداوند ـ عزّ و جلّ ـ باشم و مرگ مرا 

(. ایران معتقد است روایات فراوانی از ائمـه نقـل شـده 11: 2ق.، ج  4191)کلینی، « دررسد

)ر.ک؛ جـوادی آملـی،  کننـدیمـن را به تجارت، دادن صدقه، وقف و... ترویق که مسلمانا

 لِتَّجَْرِی الْبَّحْرَّ مُلَّکُ سَّخ َّرَّ ال َّذِی الل َّهُ: دیفرمایمکه خداوند  گونه همان(. 511ـ518: 4108

خداوند، همان کسی است کـه دریـا  :رُونتَّشْکُ مُلَّعَّل َّکُ وَّ فَّضْلِهِ ْ  مِن لِتَّبْتَّغُواْ وَّ بِأَّمْرِهِ فِیهِ الْفُلْکَّ
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به فرمـانش در آن حرکـت کننـد و بتوانیـد از فتـل او بهـره  هایکرترا مسخر شما کرد، تا 

 .(45)الجاثیه   جا آوریدرا به شیهانعمتگیرید و شاید شکر 

اُغْـزُوا تُورِثُـوا أَبْنَـاءَکمْ مَجْـداً: بجنریـد تـا بـرای »که فرمـود:  )ص(امبریپبا استناد به سخن 

 اللــهتیآ (،8: 2ق.، ج  4191)کلینــی، «« فرزنــدان خــود مجــد و ع مــت بــه ار  برذاریــد

ی اگونـهاست، بـه که خداوند جهاد را مایة عزت مسلمانان دانسته کندیمجوادی آملی بیان 

: 4108)ر.ک؛ جوادی آملی،  شودینمد اجتماع محقق که فریتة جهاد در اسلام بدون وجو

519.) 

دفاع  خویشمنافع نیز و ی ، از هستیادهیآفرهمانند هر انسان از دیدگاه علامه طباطبائی، 

معتقـد ه طور فطری با دشمنان خویش مبارزه کند. آدمی ب ،دفاع قدرتِبا  تواندیمو  کندیم

دشمنی منصـرف  زو ا وی است دیکه به فکر نابود و دشمنی را ایباید از خود دفاع نماست 

در نهـاد یـق فـرد انسـان پـای  آنکـهعلـاوه بـر یـن موضـوع فطـری . اشود، نابود سازدنمی

؛ یعنی دشمنی که افراد جامعه یا اسـتقلال است های برری هم ثابتبرجاست، در میان جامعه

 ةو تـا انسـان و جامعـ اسـت آن جامعه، محکوم به مـرگ نزد ،کنداجتماعی آن را تهدید می

: 4181)ر.ک؛ طباطبـائی، باشـد مـیفکـر در میـان آنـان ثابـت طرز ، این وجود داردانسانی 

اسلام هم دینـی اسـت اجتمـاعی و : »دیفرمایمدر این زمینه، علامه طباطبائی همچنین،  (.125

فتـار گر کـهکـ   ، با هـرداندیمو چون خود را دین جهانی  استگردیده بناتوحید  بر پایة

جنرـد تـا در مقابـل حـق و عـدالت رود، مینمیو عدالت حق  شرک است و زیر بار ةعقید

 (.125همان: « )خاضع شود

کـه  باشـدیمـروشـی  بر اساساست و  نیز همین گونه« جهاد»مقررات اسلام در قوانین و 

مـدعیان  طبـق گفتـةاسـلام  بـا دشـمنان خـود دارد. از روی فطرت خـویشانسانی  ةهر جامع

 نـورانیو در کلام اوند آن خد گذارهیپا ، بلکه دینی است کهیستن «دین شمریر» بداندیش،

 طبـقرا بـه دینـی کـه  خویشگوید و آفریدگان و عقل با مردم سخن می منطقخود، از راه 

جهانی آن، طبـق نـص صـریح  ةبرنام دینی که کند.، دعوت میاستفطرت آنان  آفرینش و



 141 | محمدصادق مزیدی و ثریا قاسمی؛ جوادی آملی و علامه طباطبائی اللهتیآعدالت اجتماعی از دیدگاه 

دین شمریر نخواهد  گاه چیهباشد،  (458)النسا   استو صلح بهتر  :الص ُلْحُ خَّیرٌوَّ  ،قرآن

 (.125)ر.ک؛ همان:  بود

به صورت کلی، هر دو مفسر اعتقاد دارند دین اسلام جـامع و کامـل بـه مسـائل زنـدگی 

است و نیز بر اساس حق، عدالت فردی و اجتماعی پرداخته، در آن، قانون و احکام بیان شده

باشـد و وی نیـز بـر اسـاس توحیـدش آن خداونـد مـی گذارهیپاو فطرت انسان است، چون 

. پ  جهاد هم به عنوان یکی از مـواردی شودیم. بنابراین، شامل همة موارد کندیمصحبت 

 تأثیرگذار در زندگی اجتماعی، مورد تأکید اسلام است.

 هااختلاف. رفع 3ـ4

جوادی آملی دربارة وجود اختلاف در جامعه معتقـد اسـت وجـود اختلـاف ن ـر و  اللهتیآ

رشد، کمال و پیررفت علم و صنعت، امـا  سازنهیزم؛ زیرا باشدیمترتّت آرا، امری ضروری 

در مقابل، باید این اختلافات رفع شود؛ زیرا رفع اختلاف، ضامن از بین رفتن هرج و مـرج در 

، ابـدیینماست، اما این مهم صرفاً با تبریر و انذار و تدوین قانون تحقـق  جامعه و ایجاد ن م

بلکه باید حدود و قوانین ضمانت اجرایی داشته باشند. به همین دلیل، پیامبران اولـوالعزم کـه 

؛ زیرا اگر انبیـا و کردندیمصاحب کتا  و شریعت بودند، به اَن خداوند بر مردم حکومت 

، یـا اجـرایش بـه شوندینمحاکمیتی نداشته باشند، قوانین الهی یا اجرا اولیای الهی مسئولیت 

که خطـر آن  شودیمکه این خود موجب بروز هرج و مرج در جامعه  افتدیمدست همران 

بـرای رفـع مْالطـة  )ع(یعلـحتـرت  کـهچناننبودن جامعه بیرـتر خواهـد بـود.  مندقانوناز 

، پنداشـتندیمـاز رهبـر و حـاکم و حکومـت  ازیـنیبـخوارج که قانون را کافی و جامعـه را 

إِلَّا لِلَّـهِ وَ  إِمْرَةَیُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُکمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا  حَقٍ کَلِمَةُ»فرمودند: 

! آری، شـودیمـاسـت کـه از آن ارادة باطـل  إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر: سخن حقی

: امارت و ریاست )در بین خلـق( ندیگویمنیست حکمی مرر از جانب خدا، ولیکن خوارج 

ناچار برای مـردم امیـری لـازم اسـت؛ خـواه نیکوکـار  آنکهمخصوص خداوند است و حال 

 (.85ق.:  4141ی، ضالرّفیشر« )باشد، خواه بدکار
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گفت نبوت عام بـا حکومـت همـراه اسـت، امـا بـه  توانیمده، شبا توجه به مطالب گفته

افراد جامعه خواستار ایـن حکومـت باشـند. در غیـر ایـن صـورت، شـرِّ گریـز از  آنکهشرط 

، دو قـرآنخود افراد جامعه خواهد شـد. از ن ـر مفسـر در فرهنـ   ریدامنرحکومت الهی، 

قبـل از علـم، و اختلـاف  نوع اختلاف مطرح است: اختلـاف طبیعـی و ممـدوح، یـا اختلـافِ

مذموم یا اختلافِ بعد از علم. اختلاف ممدوح همـان اسـت کـه در آیـة مـورد بحـث بـه آن 

 مَّعَّهُمُ أَّنزَّلَّ وَّ مُنذِرِینَّ وَّ مُبَّش ِرِینَّ نَّیالن َّبِی  الل َّهُ فَّبَّعَّثَّ وَّاحِدَّةً أُم َّةً الن َّاسُ اَّنَّکَّاست:اشاره شده

مردم )در آغـاز( یـق دسـته بودنـد، )و  ...:فِیهِ اخْتَّلَّفُواْ فِیمَّا الن َّاسِ نْیبَّ مَّحْکُلِیَّ بِالْحَّق  تَّابَّالْکِ

تـدریج جوامـع و طبقـات پدیـد آمـد و اختلافـات و وجود نداشت. به هاآنتتادی در میان 

پیدا شد. در این حال،( خداوند پیامبران را برانریخـت، تـا مـردم را  هاآنتتادهایی در میان 

نازل نمـود،  هاآن، با کردیمبرارت و بیم دهند و کتا  آسمانی را که به سوی حق دعوت 

ایـن اختلـاف از آن  .(541)البقـره   اختلاف داشتند، داوری کند آنچهتا در میان مردم، در 

و مایة ترقـی فـرد و جامعـه  داردیما به کرف حقیقت وان ر ممدوح است که افراد جامعه ر

خواهد بود؛ زیرا با عدم وجود اختلاف ن ر و فقدان تتار  آرا، پیرـرفت علمـی و صـنعتی 

 است و زمینه برای فهم مسائل پیچیده در جامعه فراهم نخواهد شد.اتفاق نیفتاده

از ن ر ایران، این اختلاف هیچ منافاتی با امت بودن و هدف واحد داشتن ندارد؛ زیرا هر 

و آن کرف حقیقت است که طبق بیان آیه،  کنندیمدو طرف نزاع، هدف واحدی را دنبال 

اسـت. طبـق ن ـر از اهداف بعثت انبیا و نزول کتب آسمانی، از بین بردن ایـن اختلـاف بـوده

پ  از روشن شدن حـق از طریـق عقـل و  ن رانصاحبآن است که  ایران، اختلاف مذموم

نقل معتبر، با پیروی از شیطان و هوای نف ، در برابر حق ایستاده، اختلـاف کننـد کـه نـزول 

شـوند، ی آسمانی، اگرچه موجب ایجاد وحدت و از بین بردن اختلاف ممدوح مـیهاکتا 

 رَّحْمَّةٌ وَّ شِفَّاءٌ هُوَّ مَّا نِآالْقُرْ مِنَّ زَّ ِِلُنُنَّ وَّ :دنیز هستن اما وسیلة ایجاد اختلاف برای ظالمان

که شفا و رحمت برای مؤمنان  میکنیمرا نازل  قرآن :خَّسَّارًا إِل َّا لِمِینَّاالظ َّ زِیدُیَّ لاَّ وَّ ل ِلْمُؤْمِنِینَّ

 .(85)الإسراء   دیافزاینمرا جز خسران )و زیان(  ستمرراناست و 
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طبق بیان مفسر، اختلاف مذموم معمولاً میان عالمان دینی و حاملان کتا  آسـمانی پدیـد 

 أُوتُواْ ال َّذِینَّ اخْتَّلَّفَّ مَّا وَّ...اسـت: به آن تصریح کرده قرآن کریمکه  گونه همان، دیآیم

که کتا  آسـمانی بـه آنـان داده و کسانی  ...:بَّینَّهُم بَّغْیاً الْعِلْمُ جَّاءَّهُمُ مَّا بَّعْدِ ْ  مِن إِل َّا تَّابَّالْکِ

شد، اختلافی )در آن( ایجاد نکردند، مرر بعد از آگاهی و علم؛ آن هم به سبب ظلم و سـتم 

جوادی آملی محور اختلافات ممـدوح را کـه حـل  اللهتیآ (.40 عمرانآل) در میان خود

 :داندیمهدف بعثت انبیای الهی است، سه چیز  هاآن

که از ن ـر ایرـان، ایـن اختلـاف موجـب هـرج و « آدا  زندگی و وظایف فردی» الف.

 .شودینممرج در جامعه 

؛ مانند قوانین تجاری و غیرتجاری که در صورت «مسائل اجتماعی و روابط عمومی» ب.

 حل نردن این اختلافات، در جامعه هرج و مرج پدید خواهد آمد.

که این اختلاف نیز موجب آسیب رسـاندن « طبیعیی از مواهب برداربهرهچرونری » ج.

 (.141ـ192: 49، ج 4100به وحدت جامعه خواهد شد )ر.ک؛ جوادی آملی، 

مین منـافع حیـاتی أدنبـال تـبـه افراد جامعه و وش کامل اجتماعی است یق ر ،الهی دین

نخسـتین توجـه اسـلام بـه سـوی  خود در کمال آرامش و امنیـت جسـمی و روحـی هسـتند.

 داندیکه م رسدیباخرد خود به این واقعیت توحیدی م بنابراین، انسانِ است.انسان  ینیبواقع

بـر  ی روش خـود راگـذارهیپا، اسـلام سـبببـه همـین  اسـت.به یق قدرت نامتناهی وابسته

مـراد  نجایادر  .داندانسان واقعی نمی ،و کسی را که خداپرست نیست استگذاشته« توحید»

دیـن خـود، انسـان را بـه سـوی  ةه یرانری خداوندی اسـت کـه بـه وسـیلاز توحید، اعتقاد ب

أَّمْ تَّحْسَّبُ أَّن َّ أَّکثَّرَّهُمْ یَّسْمَّعُونَّ أَّوْ یَّعْقِلُونَّ إِنْ  فرماید:می وندخدا. دینمایمدعوت  سعادت

 هاآنی فهمندیم، یا شنوندیم هاآنی اکثر بریمآیا گمان  هُمْ إِلا َّ کَّالْأَّنْعَّامِ بَّلْ هُمْ أَّضَّل ُ سَّبِیلاً:

 (.11)الفرقان   !ترگمراهچهارپایانند، بلکه  چونمهفقط 

 پایـة اسـلام نیـزدومـین اسـت. اسـلام  ة اساسیتوحید به معنایی که گفته شد، نخستین پای

ایمـانش محفـو   ،اگـر اخلـاق متصـف بـه توحیـد نباشـد باشـد.مـیتوحیـد  ةاخلاق در سای

کـه  یاهرگز قادر نیست جامعه ،هرچند قانون مترقی داشته باشیم ،و از طرفی دیرر ماندینم
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اسـاس توحیـد و متصـف بـه اخلـاق  اداره کند. قـوانینی کـه بـر ،انحطاط اخلاقی داشته باشد

ضـامن اجـرای عقیـده و  ،عطوفت و عدالت تن یم شده باشد دوستی،مانند انسان ایپسندیده

یق سلسله  ،توحید و اخلاق ةاستوار ساختن پای. اسلام پ  از است نرهبان قوانین و مقررات

یعنـی مقـررات از اخلـاق پسـندیده سرچرـمه  ؛خلاق ارتباط دارداقوانینی وضع نموده که با 

)ر.ک؛  کنــدیو همــین قــوانین و مقــررات کــه منــافع حیــاتی جامعــه را حفــظ مــ ردیــگیمــ

 (.195ـ194: 4181طباطبائی، 

اتحاد را از هـم  ةاختلافات برری که رشتعلامه طباطبائی دربارة این موضوع معتقد است 

بر سَرِ . اختلافاتی که 4 ، بر دو گونه است:شودیمن ام اجتماع باعث مختل شدن گسلد و می

اختلافـاتی کـه . 5اسـت، افتد و رفع آن به دسـت سـازمان قتـایی نزاع میان دو نفر اتفاق می

که باعث عدم اجرای کامل عدالت اجتمـاعی و کند مختلف تقسیم می ةدو دستجامعه را به 

تبدیل جامعه به دو قرر ضعیف و قوی و نیز برخورداری زورمندان از حاصل دسترنج ضـعفا 

ی گـذارهیاسـلام پاایرـان معتقدنـد (. 191)ر.ک؛ همان:  شودیم هاآنو در نتیجه، تسلط بر 

انسـان واقعـی  ،و کسـی را کـه خداپرسـت نیسـت اسـتگذاشته« توحیـد»بـر  روش خـود را

. اگـر اخلـاق متصـف بـه اسـت توحیـد ةاخلاق در سـای ،در بیان علامه مورددومین  .داندنمی

 ،هرچند قانون مترقی داشـته باشـیم ،و از طرفی دیرر ماندیایمانش محفو  نم ،توحید نباشد

اسـاس توحیـد و  د. قـوانینی کـه بـراداره کنرا انحطاط اخلاقی  با یاهرگز قادر نیست جامعه

ضـامن اجـرای  ،و عـدالت تن ـیم شـده باشـد دوسـتیمانند انسان ،متصف به اخلاق پسندیده

جـوادی آملـی ن ـر خـود را  اللهتی. آباشندینرهبان قوانین و مقررات جاری م نیزعقیده و 

انـذار و  ،برـیرتنهـا ت ،راه حل رفع ایـن اختلافـاتکه  کنندیمدراین زمینه بدین گونه مطرح 

باید یق حاکم  ،در واقع .بلکه باید قوانین ضمانت اجرایی داشته باشند ،نیست یگذارقانون

 ،در غیـر ایـن صـورت .تا قوانین را به نحو احسن اجرایی کنـد ،س حکومت باشدأاسلامی ر

و خطـر آن از نبـودن قـانون در جامعـه  شـودیقوانین موجب هرج و مرج در جامعـه مـ خودِ

 .بیرتر است
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 . دستور به برپایی قسط و عدل در جوامع انسانی4ـ4

...کُونُوا قََّو َّامِینَّ ، آیة َیل است: دهدیمیی قسط و عدل دستور برپااز جمله آیاتی که به 

ی وَّات َّقَُوا لِلت َّقَْوی أَّلا َّ تَّعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَّ أَّقَْرَّبُ عَّلَّلِل َّهِ شُهَّداءَّ بِالْقِسْطِ وَّ لاَّ یَّجْرِمَّن َّکمْ شَّنَّآنُ قَّوْمٍ 

همواره برای خدا قیام کنید و از روی عـدالت گـواهی دهیـد.  الل َّهَّ إِن َّ الل َّهَّ خَّبِیرٌ بِمَّا تَّعْمَّلُون:

دشمنی با جمعیتی شما را به گناه ترک عدالت نکرـاند. عـدالت کنیـد کـه بـه پرهیزگـاری 

 (.8)المائده   ، آگاه استدیدهیمانجام  آنچهو از خدا بپرهیزید که از  است ترقینزد

 :دیفرمایمالله جوادی آملی آیت
 دهـدیمـبه هر انسانی از هر ملیت و مذهب و با هر فرهن  و رسـومی دسـتور  قرآن» 

طِکه قسط و عدل را رعایت کند:  ؛ زیـرا راه رسـیدن بـه کُونُوا قَّو َّامِینَّ لِل َّهِ شُهَّداءَّ بِالْقِسَْ

ی تحقـق هـاراهدر این آیه و آیات دیرر، سالم همین است.  جامعةو  زیآممسالمتزندگی 

؛ از جمله طبق آیة مـذکور، عـداوت و کندیماین هدف مهم و نیز موانع تحقق آن را بیان 

 مفسـر بـا اسـتناد بـه ایـن آیـة نکـهیامانع تحقق عدالت در جامعه باشد و یا  تواندیمغتب 

 الْوَّالَِدَّینِ أَّوِ أَّنفُسِکمْ یعَّلَّ لَّوْ وَّ لِل َّهِ شهَُِّدَّاءَّ بِالْقِسْطِ قَّو َّامِینَّ ونُواْکُ ءَّامَّنُواْ ال َّذِینَّ أَّیه ُایَّ شریفة

، کاملاً قیام به عدالت کنیـد. بـرای خـدا گـواهی دیاآوردهایمان  کهیکسانای  ...:وَّالْأَّقْرَّبِینَّ

 زیان خود شما، یا پدر و مادر، یا نزدیکان شما بـوده باشـددهید، اگرچه )این گواهی( به 

مانع اجرای عدالت در بـین  تواندیمنیز  جایبمحبت و تعصب  داردیمبیان ، (412)النساء  

و از عــدالت ســخن  نــداَعادلدر حالــت عــادی  هاانســانباشــد؛ یعنــی بســیاری از  هاانســان

مـانع تحقـق عـدالت از  توانـدیمـ جـایبـ گویند، اما در هنرام عمل، محبت و یا غتبمی

باشـد،  "شـهداء بالقسـط"و  "الله قوام"طبق آیه، اگر فردی  کهی حالباشد، در  هاآنسوی 

؛ مانند یق قاضی عادل کـه در محکمـة قتـاوت، شودیمبرقراری عدالت، ملکة نف  او 

 .(451ـ440: 55، ج 4109)جوادی آملی، « تمام تلاشش برقراری عدالت است

(، معتقد اسـت کمـال عقـل 20: 1ق.، ج  4198ایران با استناد به ن ر فقها )ر.ک؛ حلی، 

 تـوانیمـ نجـایااز . باشدیمبرای قاضی شرط است که این موضوع همان قوام به قسط بودن 

این نکتة مهم را دریافت که وقتی تعدی و ظلم به دشمن و کافر جایز نیست و قسط و عـدل 

ها واجب، قطعاً تعدی به مؤمن روا نیست و رعایت قسط و عدل دربارة او واجـب ة آندربار

است. هر گونه افراط و تفریط، عدول از عدل است و چون از عدل دور شد، هرگز بـه تقـوا 
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اِعْدِلُوا هُوَّ أَّقَْرَّبُ : باشدیم؛ زیرا تنها چیزی که به تقوا نزدیق است، همانا عدل رسدینم

برای تعیین، نه تفتـیل اسـت، تـا عـدالت بـه  )أقر (،« أفعل»این بیان، کلمة  طبق. لِلت َّقْوَّی

و  ات َّقَُوا الل ََّهَّاست: از ظلم باشد. در پایان آیه نیز مستقیماً به تقوا امر شده ترقینزدتقوا 

کـه در  ؛ یعنی بدانیدکندیمبیان  إِن َّ الل َّهَّ خَّبِیرٌ بِمَّا تَّعْمَّلُونَّعلت محتوای آیه را در جملة 

و از اعمـال جـوارح و  دانـدیمـتمام کارها، در محتر خداوند هسـتید و همـه چیـز را خـدا 

 (.451ـ440: 55، ج 4109جوانح شما باخبر است )ر.ک؛ جوادی آملی، 

جوادی آملی دربـارة جامعیـت مفهـوم عـدل، بـه احادیـث معصـومین و سـخن  اللهتیآ

تْ»: دیـفرمایمـ؛ از جمله روایتی که کندیممختلف بزرگان استناد  مَاتٌ الحَـقِّ عَلَـی لَیسـَ  سـِ

 از اسـتفاده بـا تـا ندارد، بهره تجربی یهانرانه از الکِذْ ِ: حق مِنَ الصِّدْقِ ضُرُو ُ بِهَا تُعْرَفُ

(. ایرـان معتقـد 114ق.:  4141ی، ضـالرّفیشر« )بازشناخت ناراست از را راست بتوانها آن

باشـد  کردنتجربـهة علوم تجربی نیست که مثلاّ در محیط آزمایرراه قابل است عدل در زمر

و در واقع، خارج از محدودة ح  انسان است. اما ایران در پاسخ به این سؤال کـه اگـر راه 

، پ  آیا عدل از ظلم قابـل ترـخیص شودینمشناخت حق و عدل به ح  و تجربه محدود 

در  )ع(؛ از جملـه بـه سـخن امـام علـیدنـدانیم تیباهلاستی باز راه حل را مراجعه به سیرة 

مِعُوهُ وَ  الْعَـدْلَعَرَفُـوا »فرمایـد: که می دنکنیماستناد  رانیهانامهیکی از  : وَعَـوْهوَ رَأَوْهُ وَ سـَ

 را شـناختند و عـدل پیوسـتند،( امویـان بـه آنراه و بردند سر به من حکومت در که )کسانی

، بـه نیهمچنـ(. 114)همـان: « نپذیرفتنـد را آن ولـی دریافتند، خود جان با و شنیدند و دیدند

 لِلْحَـقِّ اَقُـولُهُمْ تَعَالَی اللهِ إِلَی العِبَادِ أقْرَ ُ» فرماید:که می دنکنیمروایت آن امام همام استناد 

 کسـی خـدا بـه نبنـدگا نیترقیـنزد کُرهُهُ: فِیه کَانَ وَإِن  ِِِالحَقِّ وَأعْمَلُهُمْ عَلَیه کَانَ وَإِنْ

 حـق به دیرران از بیرتر و بینجامد، او زیان به گرچه باشد،گو حق دیرران از بیرتر که است

وی معتقد اسـت  (.598ق.:  4149)تمیمی آمدی، « باشد ناگواری آن در گرچه نماید، عمل

ی رفتار کردند که مفهوم عدل برای مردم درخور فهـم اگونهبه  شانحکومتدر دوران  امام

(. 595: 4100ی یق حکومت دادگـر اسـت )ر.ک؛ جـوادی آملـی، هایژگیوبود و این از 
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 آنالبَاطِـلُ:  یَتُرُّهُ الحَقُّ ینْفَعُهُ لاَ مَن»: کندیمنیز استناد  معصومعلاوه بر این، مفسر به حدیث 

 (.14ق.:  4141ی، الرضفیشر« )رساندیم زیان او به باطل ندهد، بهره او به حقکه 

با اهداف اجتماع و سعادت برـر  آنچهدر این زمینه، علامه طباطبائی بر این باور است که 

؛ لـذا باشـدیمـبا اهداف جامعة انسانی نا هماهن  اسـت، قبـیح  آنچهو  مناسب است، حَسَن

، امـا ظلـم باشدیماف انسانی همسو عدل همیره حَسَن و البته پایدار است؛ زیرا همیره با اهد

، 4111دائماً قبیح و البته ناپایدار است؛ زیرا ناملایم با اغراض برری است )ر.ک؛ طباطبـائی، 

الله جوادی آملی نیز معتقدند سود واقعی، حقی اسـت کـه همیرـه پایـدار و (. آیت44: 2ج 

 8طباطبـائی دربـارة آیـة  امـا علامـه (.12: 4100)ر.ک؛ جوادی آملی،  ماندیمسودمند باقی 

 :دیفرمایمسورة مائده 
یَّا أَّی ُهَّا ال ََّذِینَّ آمَّنَُوا  اسـت:ی است که در سورة نساء آمدهاهیآاین آیة شریفه ن یر »

ی أَّنْفُسِکمْ أَّوِ الْوَّالِدَّینِ وَّالْأَّقْرَّبِینَّ إِنْ یَّکُنْ غَّنِی اً أَّوْ فَّقِیَراً عَّلَّکُونُوا قَّو َّامِینَّ بِالْقِسْطِ شُهَّداءَّ لِل َّهِ وَّ لَّوْ 

، کاملـاً قیـام بـه دیـاآوردهایمـان  کهیکسانای  ی أَّنْ تَّعْدِلُوا...:الْهَّوَّی بِهِمَّا فَّلاَّ تَّت َّبِعُوا أَّوْلفَّالل َّهُ 

زیان خـود شـما، یـا پـدر و عدالت کنید. برای خدا گواهی دهید، اگرچه )این گواهی( به 

وارتر غنی یا فقیر باشند، خداوند سـزا هاآناگر  نکهیامادر، یا نزدیکان شما بوده باشد؛ چه 

حمایت کند. بنابراین، از هوی و هوس پیروی نکنید که از حق منحـرف  هاآناست که از 

انحـراف از  با این تفاوت که آیة سورة نساء در مقـام نهـی از. (412)النساء   خواهید شد

 راه حق، و عدالت در خصوص شهادت است، ولی آیة مورد بحـث، در مقـام شـهادت بـه

ناحق دادن علیه کسی است، به انریزة بْتی که شاهد نسبت به مرهودٌعلیه دارد و بـه ایـن 

برویم، در سورة مائده بیـان  ترواضح وسیله، یعنی با از بین بردن حقش، انتقام گرفته باشد.

کُونَُوا است: و در آیة سورة نساء فرموده کُونُوا قَّو َّامِینَّ لِل َّهِ شُهَّدَّاءَّ بِالْقِسْطِشده است: 

. این تفاوت در تعبیر، به سبب تفاوتی است که در مقام ایـن دو قَّو َّامِینَّ بِالْقِسْطِ شُهَّدَّاءَّ لِل َّهِ

شهادت بـه انریـزة آیه هست. در آیة سورة مائده، غرض این بوده که مؤمنان را از ظلم در 

سابقة دشمنی شاهد نسبت به مرهودٌعلیه نهی کند؛ لـذا شـهادت را مقیـد بـه قسـط کـرد و 

حـق باشـد و در شـهادت دادن، عـداوت و بایـد کـه شـهادت شـما بـه قسـط و بـه»فرمود: 

خلاف آیة سورة نساء که سـخن از شـهادت دادن ، به«ی شخصی را دخالت ندهیدهاغرض

به نفع کسی به انریزة دوستی و هوا دارد و شهادت دادن به نفع دوست و محبو ، ظلم بـه 

خالی از ظلم هم نیست )چون بـه غیرمسـتقیم حـقِّ خصـم محبـوبش را  نکهیااو نیست؛ گو 
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؛ شودینمشمرده است(، لیکن از آن ن ر که شهادت به نفع محبو  است، ظلم ضایع کرده

این شهادت به قسـط را تفریـع  آنراهشهادت به قسط و  بهلذا در آیة سورة مائده، امر کرد 

کرد بر یق مسألة کلی، و آن، قیام للَّه است و در سـورة نسـاء، اول امـر کـرد بـه شـهادت 

را در شـهادت، و آنرـاه آن را تفریـع  هـایدوستدادن برای خدا و دخالت ندادن هواها، و 

ی وَّ ات َّقَُوا لِلت َّقْواِعْدِلُوا هُوَّ أَّقْرَّبُ به همین سبب، در آیة مائده، جملة  د بر قیام به قسط.کر

را تفریع کرد بر شهادت دادن به قسط، و در این جمله کـه نتیجـة شـهادت بـر قسـط  الل َّهَّ

 ی شـمرد بـرای حصـول تقـوا،الهیوساست، امر کرد مؤمنان را به عدالت، و این عدالت را 

 ی أَّنْ تَّعَْدِلُواالْهَّوَّفَّلاَّ تَّت َّبِعُوا ولی در آیة سورة نساء، قتیه را به عک  کرد؛ یعنی جملة 

بـرای خـدا شـهادت  نکـهیارا متفرع کرد بر امر به شهادت برای خدا، و نخست امر کرد به 

دهید، سپ  از پیروی هوا و ترک تقوا نهی نمود و این پیروی هوا و ترک تقوا را بـدترین 

 "عـدل"بـه کلمـة  "هُوَ". ضمیر اِعْدِلُوا هُوَّ أَّقْرَّبُ لِلت َّقْوی وسیله برای ترک عدل شمرد:

 عْـدِلُوااِولـیکن از معنـای ی نبـود، اکلمـهقبـل از ضـمیر، چنـین  نکهیا؛ گو گرددیمبر

عدالت پیره کنید که عـدالت بـه تقـوا »، در نتیجه، معنای جمله چنین است: شدیمفهمیده 

 (.181ـ182: 2، ج 4111)طباطبائی، « است ترقینزد

سورة مائده این اسـت کـه  8جوادی آملی و علامه طباطبائی دربارة آیة  اللهتیآدیدگاه 

در سـورة مائـده یـاد  چـهآن؛ با این تفاوت که باشدیمسورة نساء  412اولاً این آیه ن یر آیة 

در سـورة نسـاء  آنچـهشده، برای ابطال و تحریم شهادت نادرست به زیان مبْـوض اسـت و 

باشد. بنابراین، سـورة مائـده بـه مطرح شده، برای ابطال شهادت ناصوا  به سود محبو  می

دت در هر صـورت بایـد بـر تعدیل غتب و سورة نساء به تعدیل محبت اشاره دارد؛ لذا شها

اساس حق و حقیقت باشد و حب و بْض شخصـی نسـبت بـه کسـی نبایـد مـانع از شـهادت 

به عـدالت  نکهیا، مرر رسدینمناحق شود. وجه اشتراک دوم نیز این است که انسان به تقوا 

 رفتار کند و در واقع، راه اصلی رسیدن به تقوا، عادل بودن در هر شرایطی است.

 قانون. ارتباط حق و 5ـ4

انسان در زندگی خویش از امتیازات و حقوقی برخوردار است که لازمـة زنـدگی اجتمـاعی 

؛ لذا لازم است تا برخی ضوابط شکل بریرد، تا افراد به طور مسـاوی بـه حقـوق باشدیموی 

خود دست پیدا کنند و به حق کسی تعدی نرود. این قانون در جامعـة دینـی، همـان احکـام 
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ن معنـا ای ،قرآن کریمدر  است.وحیانی است که با عنوان شرع مقدس برای انبیا فرستاده شده

طِ...:: اسـتهدف ترریع دین دانسته شده برـو پروردگـارم بـه عـدالت  قُلْ أَّمَّرَّ رَّب ِی بِالْقِسَْ

طِ:یَّا أَّی ُهَّا ال َّذِینَّ آمَّنُوا کُونُوا قَّو َّامِینَّ ( و 50)الأعراف   استفرمان داده  لِل َّهِ شُهَّداءَّ بِالْقِسَْ

، همـواره بـرای خـدا قیـام کنیـد و از روی عـدالت گـواهی دیـاآوردهای کسانی که ایمـان 

قسط و عدل باشـید برپا داشتن که اگر اهل  استآیه آمده این ةدر ادام(. 8)المائده   دهید

تـا  ،را فرستاد ودقانون خ خداوند .هستید ترقینزد، به خدا و دین او نکنید و به دیرران ظلم

لَّنا بِالْبَّی ِنََّاتِ وَّ أَّنْزَّلْنََّا مَّعَّهَُمُ : پیدا کنندجامعه به حقوق خویش دست  مردم در لْنا رُسَُ لَّقَّدْ أَّرْسََّ

ا با دلایـل ما رسولان خود ر الْکِتَّابَّ وَّالْمِیزَّانَّ لِیَّقُومَّ الن َّاسُ بِالْقِسْطِ وَّ أَّنْزَّلْنَّا الْحَّدِیدَّ فِیهِ بَّأْسٌ شَّدِیدٌ...:

کتا  )آسمانی( و میزان )شناسایی حـق و قـوانین عادلانـه( نـازل  هاآنروشن فرستادیم و با 

 قـدرآن اسـلامی،فرهن  مردم از اگر (. 52)الحدید   به عدالت کنندکردیم، تا مردم قیام 

پیـدا  دسـتایـن قـدرت بـه و  دندیدیماعمال خویش  برناظر  را وندکه خدا آگاهی داشتند

نیازی به قانون اجتمـاعی  در این صورت، یا ،دادندیمکه هُدی را بر هوی ترجیح  کردندیم

 بیرـترامـا  ند،دیرسیمنیاز خود  نیکمتر نبود، یا به در جامعهبرای حفظ حریم حقوقی افراد 

حـتَ یرٍ تَسـِ قـلٍ أَمِـنْ عَ ْ  مکَ: »دیفرمایم )ع(یعلحترت  کهچنان ؛چنین نیستندجامعه افراد 

ی، الرضـفیشر«  )برنـدیمـکه در اسارت هـوای نفـ  بـه سـر  ییهاعقل بساچه :میرٍأَی وَهَ

بـرای در امـان  گذشـترانکه  ای استلعهدیوار و ق ةبه منزلقانون  واقع،در  .(291ق.:  4141

 ،)ر.ک؛ جـوادی آملـی کردنـدیمـخـود بنـا  سرزمین شهر و نزدیقاز متجاوزان در  ماندن

 (.12ـ11: 4101

 :گویدمی )ع(نوححترت علامه طباطبائی در بحث تاریخی و فلسفی داستان 
 کردندیمزندگی  دهسابه طور کاملاً  مردم به صورت یق امت ،آدمپ  از حترت »

بـر  یاعـدهزنـده شـد و  هـاآنروح تکبـر در  تـدریجبه بودند، اماباقی خویش  تو بر فطر

تـا  پیـدا کـرد،دیرران برتری یافت و آنان را به استخدام خود درآوردند. این عمـل ادامـه 

را  نـوح حتـرت خداونـد ،به اوج خود رسید. در ایـن هنرـام نوححترت در زمان  نکهیا

تا آنـان  ،را به سوی مردم به عنوان اولین پیامبر با کتا  و شریعت فرستاد ویو  برانریخت

فا دعـوت عضـدرمانـدگان و حقوق  نیز احقاقو  قسط و عدلو برقراری  توحید الهیرا به 
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: 49، ج 4111)طباطبـائی، « را گرـود یگـذارقانوناولین پیامبری است که بـا   ویکند. 

 (.115ـ114

بـه کـار برای محدود ساختن حقوق انسانی  ،ویژه قانون الهیاجتماعی، به انونق بنابراین،

تعـالی آن،  ةکـه لازمـ باشـدیمفردی و اجتماعی  وقحق احقاقا و ، بلکه برای احیاستنرفته

نه برای وجاهت است، قرار داده شده حق و سلامت نف  داشتن نره قانون برای .استانسان 

ر.ک؛ ) اسـتکرده مرـخصرا  آن حدود که قانون الهیچیزی  نهما ؛حقو ظلم و مقبولی 

 (.11: 4101جوادی آملی، 

نیسـت. بنـابراین، بایـد قـانونی وضـع  ریپـذامکانحیات و زندگی اجتماعی، بدون قانون 

که خود افراد و  شودیمشود که از فطرت فرد و افراد جامعه نرئت گرفته باشد، چون باعث 

باشد که منافع مـادی و معنـوی  باشند. از طرف دیرر، باید قوانینی بندیپااجتماع به آن قانون 

ا در ن ر بریرد و در وضع قوانین، باید منافع معنـوی هـم در ن ـر گرفتـه شـود؛ افراد جامعه ر

که کمالات معنـوی اسـت کـه راسـتی، وفـای بـه عهـد، خیرخـواهی و... را بـه  میدانیمزیرا 

، قـوانین گـرددیمـکـه قـوانینی کـه بـرای ن ـام اجتمـاع وضـع  آنجـاو از  آوردیمـارمْان 

یست )چون همواره طبع سرکش برـر دوسـت دارد از نتنهایی اثربخش غیرحقیقی است و به

اثر این قوانین کامل شود، به احکام دیرـر جزایـی  نکهیاقانون سرپیچی کند(. بنابراین، برای 

از آن  هوسـباز، تا از حریم آن قوانین محاف ت کند و نرـذارد برخـی افـراد شودیمنیازمند 

بنابراین، هرچه حکومـت )حـال، هـر  ی کنند.انرارسهلی دیرر در آن ادستهتجاوز نموده، 

از مسـیر خـود  کمتـرباشـد، جامعـه و اجتمـاع  تـریقوحکومتی که باشد،( بر اجرای قوانین 

باشـد، هـرج و مـرج در داخـل  ترفیضـعبرعک ، هر قـدر حکومـت  است.منحرف گرته

. پ  به همین سبب، تعلیماتی که شودیم ترمنحرفاجتماع بیرتر شده، جامعه از مسیر خود 

همه بدانند در صـورت  نکهیالازم است در اجتماع تثبیت شود، تذکر احکام جزایی است، تا 

 (.589ـ510: 4، ج 4111)ر.ک؛ طباطبائی،  شوندیمتخلف از قانون مجازات 

دچار هرج و مرج نرود و عـدالت  نکهیاجهان برای  ندیگویمبه طور کلی، هر دو مفسر 

که این قـانون بایـد یـق  کنندیمار شود، به قانون نیاز است. حال علامه طباطبائی اضافه برقر
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ضــامن اجرایــی بــرای حکومــت داشــته باشــد و آن، قــانون جزاســت کــه ایــن قــانون باعــث 

 کنـدیمـجوادی آملی بیان  اللهتیآ. شودیمبازدارندگی افراد در تعرض به حقوق دیرری 

است و هدف این است حق و حقوق فـردی و اجتمـاعی داشته که قانون از زمان قدیم وجود

، علامـه نیهمچنـی برسـند. خواهعـدالتافراد رعایت شـود و مـردم و جامعـه بـه عـدالت و 

نیسـت.  ریپـذامکانطباطبائی معتقد است که تداوم حیات و زندگی اجتمـاعی بـدون قـانون 

بنابراین، باید قانونی وضع شود که از فطرت و غریزة فرد و افراد جامعه نرـئت بریـرد؛ زیـرا 

شود که افراد و اجتماع قـانون را رعایـت کننـد و از سـویی، ایـن قـانون بـر یماین امر سبب 

که تمـام افـراد جامعـه در هـر  شودیماساس شرایط موجود در جامعه وضع گردد و موجب 

کـه حیـات  شودیمباشند و نیز باعث  بندیپادشان را ملزم بدانند که به آن قانون شرایطی خو

ی اسـت. از سـوی خواهعـدالتداشته باشد و به سوی هدف خود برسد کـه  ادامهآن جامعه 

دیرر، باید قوانینی وضع شده باشد که منافع مادّی و معنـوی افـراد جامعـه را در ن ـر گرفتـه 

 باشد.

 یریگجهینت

نیازهای انسان در زندگی اجتماعی، زنـدگی کـردن در محیطـی اسـت  نیتربرجستهیکی از 

تـا آحـاد جامعـه در  شـودیمـباشد. این امر موجب که همواره از قسط و عدل برخوردار می

موارد اهمیت عـدالت اجتمـاعی  نیترمهماز ی رشد کنند. ارزشمندزیر سایة تعالیم و قوانین 

 به موارد َیل اشاره نمود: توانیمادی آملی و علامه طباطبائی، جو اللهتیآدر دیدگاه 

بـر اسـاس بیـان دو مفسـر، بـه دو تفـاوت اشـاره  الف. تحلیل عقلی زنَدگی اجتمَاعی:

بین بُعد وجودی انسان و فطرت انسان باید تفـاوت قائـل شـد. دوم اینکـه  نکهیا: اول شودیم

بین اجتماعی بودن انسان و متمدن بودن او نیـز بایـد تفـاوت قائـل شـد. حـال، طبـق ایـن دو 

جـوادی و علامـه طباطبـائی وجـود دارد و آن  اللـهتیآتفاوت، یق وجه اشتراک بین ن ـر 

به لحا  طبیعتش، متمدن بالطّبع نیست، بلکـه خواسـتار دو مفسر اعتقاد دارند که انسان  نکهیا

همـة  خواهـدیمـیی است. پ  به همـین سـبب، مسـتخدم بـالطّبع اسـت؛ یعنـی گرااستخدام
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در خدمت وی باشند. بنابراین، اگر طبق این بُعد در ن ـر بریـریم، دیرـر  هاانسانامکانات و 

جوادی آملی، گرچه انسـان بـه  اللهتیآخواهان اجرای عدالت باشیم. البته از ن ر  میتوانینم

اصطلاح مستخدم بالطّبع و متمدن بالطّبع نیسـت، ولـی متمـدن بـالفطره اسـت؛ یعنـی فطـرت 

 .باشدیمانسان خواهان عدالت 

هر دو مفسر به طور کلی معتقدند کـه دیـن اسـلام جـامع و کامـل اسـت و بـه  ب. جهاد:

است و نیز دینی بر اساس عدالت و فطـرت انسـانی مسائل زندگی فردی و اجتماعی پرداخته

؛ کنـدیمباشد و خداوند نیز بر اساس توحیدش صحبت آن خداوندمی گذارهیپااست، چون 

. بنـابراین، جهـاد هـم یکـی از مـواردی اسـت کـه در زنـدگی شودیملذا شامل تمام موارد 

 اجتماعی انسان تأثیر دارد.

 ،راه حل رفـع ایـن اختلافـاتاند که ملی بیان کردهجوادی آ اللهتیآ :هااختلافج. رفع 

و نیـز ضمانت اجرایی داشته باشـند  ،بلکه باید قوانین ،نیست یگذارانذار و قانون ،تنها تبریر

 باعـثخـود قـوانین  ،در غیـر ایـن صـورت .باشد در رأس حکومتیق حاکم اسلامی باید 

اسـلام  کـه دگوینیرفع اختلافات م بارةدرنیز علامه طباطبائی  .شودیهرج و مرج در جامعه م

 ةجامـفردی و اجتماعی انسـانیت، این آرزوی به و  باشدیمرساندن انسان به تکامل  خواهان

 ی،نیبپـذیرش آن در شـعاع واقـع طبـقزیرا روشی به برر ارائه داده کـه  ؛استعمل پوشانده

توجـه اسـلام بـه سـوی نخسـتین بنـابراین،  .شـودیشان حـل مـو اختلاف محفو منافع افراد 

بـه  دانـدیکه مـ رسدیباخرد خود به این واقعیت توحیدی م و انسان باشدیانسان م ینیبواقع

 ةاخلـاق در سـای ،دومین مورد رفع اختلاف در بیـان علامـه است.یق قدرت نامتناهی وابسته

 .استتوحید 

 اللـهتیآوجـه اشـتراک دیـدگاه  د. دستور به برپایی قسط و عدل در جوامَع انسَانی:

سورة مائده این است که اولاً این آیه مانند آیـة  8جوادی آملی و علامه طباطبائی دربارة آیة 

در سـورة مائـده بیـان شـده، بـرای ابطـال و  آنچه، با این تفاوت که باشدیمسورة نساء  412

شـده، بـرای ابطـال  در سورة نساء یاد آنچهتحریم شهادت ناصوا  به زیان مبْوض است و 

؛ لذا سورة مائده به تعدیل غتب، و سورة نسـا بـه باشدیمشهادت نادرست به سود محبو  
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، مرـر رسـدینمو وجه اشتراک دوم این است که انسان به تقوا  کندیمتعدیل محبت اشاره 

 به عدالت رفتار کند و در واقع، راه اصلی رسیدن به تقوا، عادل بـودن در هـر شـرایطی نکهیا

 است.

هدف قـانون ایـن اسـت کـه  ندگویجوادی آملی می اللهتیآ هَ . ارتباط حق و قانون:

ــدالت و  ــه ع ــه ب ــردم و جامع ــود و م ــت ش ــراد رعای ــاعی اف ــردی و اجتم ــوق ف ــق و حق ح

کـه حیـات و زنـدگی اجتمـاعی در  انـدفرمودهی برسـند. علامـه طباطبـائی نیـز خواهعدالت

باشد. بنابراین، باید قانونی باشد که از فطـرت  بندیپاکه به قانون  کندیمصورتی تداوم پیدا 

که افراد جامعه در هر شرایطی کـه  شودیمفرد و افراد جامعه نرئت گرفته باشد؛ زیرا باعث 

کـه حیـات  شـودیمـباشند، خودشان را ملزم بدانند که به آن قانون عمل کنند و نیز موجب 

 .ی استخواهعدالتدف خویش برسد که همان کمال و و به سوی ه دارادامهآن جامعه 
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