
 

 

 

 1نوراله قيصري

اين نوشته تالشي است در جهت تعريف، شناخت و تبيين علتت وجتودو و    چكيده:
در ايتن   .سياستي ضرترا امتام خيينتي     ةانديشت  در« عدالت»رهيافتهاو نظرو مفهوم 

سه منظر يا رهيافتت  وجودشناستي    مقاله برداشتهاو ضررا امام در مقولة عدالت از

عرفاني، معناشناسي عرفاني و علمِ اخالق مورد بررسي قرارگرفته و الزاماا هر يت   
او بتر الزامتاا   مورد بحث واقع شده است. طرح اين مباضث از اين جهت كه مقدمه

نظرو و عيلي عتدالت در ست ا اجتيتاعي و سياستي استت، اهييتت دارد. بنتابراين        
هاو تحليل ضررا امام از عدالت و مؤلفه ،مقاله اين است كه اوالً پرسش اصلي اين

برداشت ماهوو ضررا امتام از   ،فته؟ ثانياًري مورد تأمل قرار گيآن با چه رويكردها
 شناسانه؟مقوله عدالت آيا ابزارانگارانه است يا غايت

 ت   عرفتاني  ،فرضيه اصلي اين نوشته اين است كه رويكترد ضرترا امتام بته عتدالت     
 فلسفي است و عدالت ماهيتي غايت انگارانه دارد.

 عدالت، جور، فريلت، رذيلت، عرفان، اخالق، كالم، تربيت. كليدواژه:

پيرامتون   ،آيد و نظامهتاو فكترو  نوع راب ة بشر با هستي پديد مي ةهاو فكرو بر پاياصوالً، مشكله

و بشتر، از  هتاو بستيار جتد    از مشكلهيكي . شودمي شكيلها تيه اين مشكلهو توج راه ضلها و تفسير

راب ة بشر بتا هستتي    ةها، بر پايبوده و به سياق ساير مشكله« عدالت»آغاز زندگي جيعي او تاكنون 

                                                                                                                     
 شناسي پژوهشكده امام خييني و انقالب اسالمي.عرو هيأا عليي گروه جامعه .1

Email:nqaisari@yahoo.com 

 رفت.مورد تأييد قرار گ 16/3/1384در تاريخ دريافت گرديد و  20/2/1384اين مقاله در تاريخ 
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. [291  1376نصتار  ]تت شكل گرفته است از جيله افراد هينوع و ساير موجوداا  تتآن  وو اجزا 1كلي

بتراو متدا   كه بشتر  فاني است ياا م لوب در دنيايي ض ةدغدغعامل طرح اين گونة مسائل شايد 

ه نوع رفتار و چ يا اجتياعي ضياا فردواين در محدودو در آن ضياا دارد. بنابراين مهم است كه 

اعم از جاندار و بيجان تت ساير موجوداا  هنسبت بو  د؟سلوكي را در تنظيم اضوال شخصي پيشه كن

ش چته  ر اجتياع انساني بهترين شكل تجيع و تنظيم رواب دو بويژه هينوعان تت چگونه رفتار كند؟ 

بهترين نتوع راب تة ضتاكم و ضكومتت     ؟اقداماتي انجام دهددر راب ه با ضاكم و زمامدار چه باشد؟ 

بتر استاچ چته ضتواب ي بايتد      را ؟ اجتياع و نظام سياسي را چگونه تنظيم كندشوندگان با يكديگر 

آنهتا،   ةاستت و در هيت  مترتب   ضيتاا و معنتادارو آن    د؟ پرسشهايي از اين دست كه باكنتأسيس 

و تأمتل  شده پيدايش مفهوم عدالت  ي بوده كه باعثشكل عيل م لوب قابل تصور است، از عوامل

 است.را ضرورو ساخته دربارة آن 

دارنتد،   2انگارانته شود، ماهيتي غايتگونه كه از ظاهر آن مستفاد ميالبته اينگونه پرسشها، هيان

اند كه ميان آن بتا امتر واقتع و وضتعيت كنتوني      تلزم تصور ي  وضع م لوب و آرمانيچرا كه مس

ياب و امكاناا  . براو طي شدن اين فاصله به ضركت، جهت معين، جهتداردزيست انسان، فاصله 

 دربتارة ورزيهتا  خاصي نياز است تا بتوان به مقصود و هدف رسيد. بنابراين بخشي از انديشه ةو شيو

چه در  ،ر مبناو چنين پرسشهايي صورا گرفته، تأمالتي مع وف به غايت عيل انسانيعدالت كه ب

هتاو سياستي كته ماهيتتاً     آن استت. ايتن گترايش از انديشته     ،س ا فردو و چه در س ا اجتيتاعي 

ورزو با اخالق درآميخته است. اما انديشه به طور بنيادوكه  باشدميسياسي  ةاست، فلسف 3هنجارو

گرايي او طرح نشده، بلكه بخشي از هيواره از باب غايتيندو عيل انساني و كيالدر باب عدالت، 

نگتاه بته عتدالت نگتاهي      ،ورزيها از باب ضرورا ضفظ وضع موجود است. در اين گرايشانديشه

صتفت زمامتدار از جهتت     ةعدالتي بته ماابت  است. عيل به عدالت و پرهيز از بي 4گرايانهرآلي يا ابزا

شتود.  ضرورا يافته و طترح متي   ،او مل  و ميلكت و آباداني و رفاه رعيت داردتأثيرو كه در بق

برقرارشدن امنيت و به سامان شدن امتور كته در    ،ضال مردم، رونق اقتصادو يعپايدارو مل  و ترف

                                                                                                                     
1. universal 

2. teleological 

3. normative 

4 . instrumentalism 
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هتا در  . اين گرايش از انديشته بستگي داردزمامدار  ةملكدارو اهييت اساسي دارند، به عيل عادالن

طتور كلتي در   هها نيود يافته است. بنتابراين بت  نامهها و شريعتنامهها، سياستدرزنامهمنابعي چون ان

  هاو سياسي دو برداشت م رح شده استعدالت، در انديشه باب علت يا دليل وجودوِ

 باشد.ميانگارانه كه مع وف به وضعيت كيال م لوب برداشت غايت (1

 و تداوم وضع موجود است.  برداشت ابزارگرايانه كه مع وف به ضفظ( 2 

سياسي و فهم الزاماا و اقترائاا عيني مفاهيم آن، شناخت  ةبنابراين در شناخت ماهيت انديش

شناخت بنيانهاو نظرو يا به عبارا ديگر رهيافتهاو  ،دليل وجودو مفاهيم الزم است. عالوه بر اين

 دارد. بسزايي ز اهييت سياسي ي  انديشيند ني ةنظرو در پردازش و طرح مفاهيم در انديش

 

بتا   )ع(كه به تفسير ضدياي از امتام صتادق   جنود عقل و جهلشرح حديث امام خييني در كتاب مشهور 

تعريفي كته ضرترا   بيان كرده است.  تلاخود را دربارة عد ةديدگاه و نظريپرداخته،  هيين عنوان

كته بته طتور كلتي تعريتف       آن استت دهنتدة  نشتان  ،آورده استت  امام براو عتدالت در ايتن كتتاب   

عبتارا استت از      التبدان كه عد»  وس  را پذيرفته است ارس ويي عدالت، به معناو فريلت ضد 

 .[147  1377]امام خييني  «هاا فرايل اخالقيه استوس  بين افراط و تفري  و آن از ام  ضد 

بتا ادبيتاا عرفتاني    تفسيرهاو ايتن تعريتف بنيتادو را كته      ،ضررا امام در ذيل شرح ضدياي 

بنتدو  را در چهتار رهيافتت دستته    ايتن تفاستير  توان مي كند. به طور كليميشود بيان آميخته ميدر

 كرد 

 

بخشي از تفسير ضررا امام دربارة عدالت در اين كتاب از منظر وجودشناسي عرفاني طترح شتده   

 شود، ضقايق وجوديه است. ضقايق وجوديه،از آن بحث مي سيتقطور كلي در اين هاست. آنچه ب

و صفاا الهي است  ءو صفاا الهي هستند. هر وجودو به اين معنا، مظهر يكي از اسيا ءمظهر اسيا

و يتا  ء و عدالت در اين مقام به اين معناست كه موجود، به طتور اكيتال و اتيتام مظهتر تيتام استيا      

ين مقوله از عتدالت م لقته، عتدل م لتق و استتقامت م لقته نتام        باشد. امام در اميصفاا خداوند 

  برندمي



 

 

 

 
 

 

 

104       

 

عدالت م لقه، تيام فرايل باطنيه و ظاهريه و روضيه و قلبيه و نفسيه و جسييه 
است؛ زيرا كه عدل م لق، مستقيم به هيه معني است؛ چه در مظهريت اسياء 

 [.147  1377] و صفاا و تحقق به آن كه استقامت م لقه است

كي از مظاهر و ضقايق وجوديه كه عدل م لق و استقامت م لقه، به معناو مظهريتت استياء و   ي

كه در مقابتل    «جور»و   [147  1377]امام خييني  نيود يافته است، انسان كامل استدر او صفاا الهي 

ي يكي از صفاا و اسياو الهي بر ديگرو در ضقيقتت  ة، در اين گرايش به معناو غلبقرار داردعدل 

 وجودو است.

جالل و يا جيال الهي  سياوااگر موجودو مظهر تام و تيام قهر و يا ل ف، يا مظهر تام و تيام 

البتته از نظتر   خارج شده و به سوو جور گرايش پيدا كرده استت.  از استقامت م لقه  در واقعباشد، 

 حبوب است.چيزو كه محل صدورش توجه و تجلي بارو باشد، م ، هر آنالهي و«كي ل اوليا»

 وين عجب من عاشقم اين هر دو ضدل فش به جد              قهر و بر  عاشقم بر         

  پس جور در اين معنا چنين است

جور در اين مقام، غلبة قهر بر ل ف يا ل ف بر قهر است. و به عبتارا ديگتر   
  1377]امتام خيينتي    مظهريت از اسياء جالل يا مظهريت از اسياء جيال است

148]. 

 

از منظر معناشناسي عرفاني، شناخت توضيد مهيترين هدف استت. منتهتا شتناخت توضيتد و كستب      

معرفتت بته ضقيقتت و توضيتد، از      ؛ بلكته شودهاو معيول، براو عارف ضاصل نييمعارف از شيوه

. عتارف  آيدبه دست ميهي است، طريق تجلي و الهام ذاا بارو بر قلب عارف كه خود موهبتي ال

مراضلي را  طتي كنتد كته در ادبيتاا عرفتاني بته        بايد مراتب و «سير و سلوك»در مسير شناخت و 

و شتود  ميشدن از خلق آغاز  به ترتيب از جدا تباين سفرها و مرا 1.است معروفاسفار چهارگانه 

ته اين استت كته ميكتن استت     يابد. نكپس از  سير و سلوك در ضق، در بازگشت به خلق پايان مي

، چنتان در مشتاهداا و دريافتهتاو ختود     هر مرتبته سال  و عارفي در طي اين اسفار در هر سفر و 

                                                                                                                     
ت سفر في الحق، يا سفر من الحتق التي   2ت سفر من الحق الي الحق؛ 1 اسفار چهارگانه سير و سلوك عرفاني عبارتند از  .1

 الحق مع الحق. ت سفر في الحق مع الحق يا سفر من الحق الي4ت سفر من الحق الي الحق مع الحق؛ 3الحق؛ 
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غافتل   ديگتر  تتب شود كه هم از مقترياا و آنچه در مراضل قبلي بود، و هتم از ستفرها و مرا  محو 

نا، محجتوب نبتودن از   اند. عدالت در اين معيادكرده« اضتجاب»ضررا امام از اين ضالت به  شود.

. [148  1377] مقترياا وضاالا سفرهاو قبل و آمادگي و قصد وعزم سفر براو مراضتل بعتد استت   

جور كه در اين مقام، محجوب ماندن است به معني فاني شدن در ي  مرضله و غفلت از گذشته و 

ز آن به تفري  ضررا امام ا .قبلي است ةبعدو و يا بازگشت به مرضل ةآمادگي براو گذر به مرضل

و تفري  و افراط در اين مقام، اضتجاب از هر يت  از ضتق و خلتق استت بته      »كنند  و افراط ياد مي

   [.148  1377] «ديگرو

اين مراضل، ضرورا هيراهي با مرشتد و راهنيتايي خبيتر و پختته      در ادبياا عرفاني براو طي 

بتيم و  ر يتا هيتان افتراط و تفتري      از اضتجاب و گرفتار شدن به جو هيواره و ضرورو دانسته شده

 .[87، 85  1375]م هرو هراچ وجود داشته است 

 ظلياا است بترچ از خ ر تنهاييي خرر مكن           طي اين مرضله بي هيره      

 

 ،دبياا و واژگان عرفتاني استت  در اين منظر كه البته بستر بحث آن مانند ساير گرايشهاو مذكور، ا

به طور كلي به بحث دربارة عقايد ايياني يعني مسائل و معارفي كه بايتد آنهتا را شتناخت و بتدانها     

توضيتد، صتفاا ذاا بتارو تعتالي، نبتوا عامته و خاصته و         ةمانند مستأل )معتقد بود و اييان آورد 

ديدگاه ضررا امتام بته معنتي درك    شود. عدالت در اين منظر از پرداخته مي (مسائلي از اين قبيل

 باشد.گونه كه هستند، ميماهيت و هستي ضقايق ايياني آن
... و چه در عقايد و ضقايق اييانيه باشد، كه عدالت عبتارا استت از ادراك   

القصتواو كيتال استيائي تتا منتهتي       ضقايق وجوديه علي ماهي عليه از 

 [.148  1375]م هرو  النهايه رجوع مظاهر ظواهر كه ضقيقت معاد است

اند، اما بتر ستياق تعريتف عتدل كته بته       جور نشدهة البته ضررا امام در اين معنا، متعرض مسأل

تتوان گفتت كته جتور بته معنتي       باشد مينان كه هستند، ميچو امور آن ءمعني شناخت ماهيت اشيا

طور كته هستتند،   ماهيت آنها آنكنندة هرگونه درك و فهم ناقص و منحرف از  امور است كه بيان

 نيست.
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او از علتم كتالم استت كته در آن از مستتائل و     در ضتوزة علتوم استالمي، ختود شتعبه     علتم اختالق   

و خصايل و صفاا است انسان « چگونه زيستن»و « چگونه بودن»كه درباة شود اتي بحث ميدستور

و ملكتاا   ايلموضتوع علتم اختالق، فرت     . اصتوالً كنتد او را گوشتزد متي  ل اخالقي يروضي و فرا

 .[10  1ج  1356 و]ارس  اخالقي است

بحاتي مستتوفي    ،ضررا امام نيز در بخشي از تفسيرشان دربارة ضديث شريف با ايتن گترايش  

 اند.دربارة عدالت و الزاماا آن طرح كرده

به اين معنا دهند، تصويرو ارس ويي است. تصويرو كه ضررا امام در اينجا از انسان ارائه مي

  دانند كه نفس او متشكل از دو جزء استكه امام، انسان را موجودو مي

 .)نفس ناطقه( كه منشأ ضكيت و عدالت است جزء متعقل (1

نفتس  »و « نفس سبعي»غرب و شهوا است. يا  ،خشم ،ميل ،جزء غير متعقل كه منشأ شوق( 2

سرچشيه تيام ملكاا »قوايي هستند كه  ةلجزء غير متعقل، به منز واجزا«. نفس شي اني»و «  بهييي

 .[14  1375 1امام خييني] «ملكوتيه است ةئه و منشأ تيام صور غيبيضسنه و سي 

نفتس ناطقته يتا جتزء     [طبيعي پس از قتوه عاقلته    وِشْبدان كه انسان را از اول نَ
گوئيم و « قوة شي نت»الزم است، يكي قوة واهيه كه آن را مسه قوه  ]متعقل
بته آن درو  گويتد و     در بچه كوچت  از اول امتر موجتود استت و     اين قوه

« نفتس ستبعي  »خدعه كند و مكر و ضيلت نيايد. دوم قتوة غرتبيه كته آن را    
گويند و آن براو رفع مرار و دفع موانع از استفاداا است، سوم قوة شتهويه  

گويند و آن مبدأ شهواا و جلب منتافع و مستتلذاا   « نفس بهييي»كه آن را 
 .[14  1377]امام خييني   كل و مشرب و منكا استدر مأ

اند و به تناسب رشد جسياني انستان توستعه   هر كدام از اين قوا، منشأ نوعي از رفتارهاو انساني

طور كامل صورا پذيرد هيابند تا به كيال رسند. ميكن است رشد هر ي  از اين قوا در انسان بمي

در ايتن صتورا شتاهد     ،و تاو آنها بر سومي غلبته كننتد  و ميكن است يكي از قوا بر ديگرو، يا د

 .[134، 34  1ج  1356 و؛ ارس 34  1377]امام خييني  نجار و خارج از تعادل خواهيم بودهرفتارهاو نابه

وس  است كه در ابتداو بحث طرح شد و  نيودش  عدالت در اين منظر، به معناو فريلت ضد 

و اخالق و ملكاا فرد، برآيند نسبت متعادل و متوازن دخالت در رفتار انسان، زماني است كه رفتار 

 .[149، 148  1377]امام خييني  عاقله باشد ةهر ي  از اين سه قوه با نظارا قو
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شتود  مي« فريلت»در اخالق نفسانيه زماني  مظاهر رفتارو انسان يا ملكاا اخالقي او، تبديل به 

 برقرار گردد. [153، 151  1377]امام خييني  «بيه و شي انيهقوة شهويه و غر»كه اعتدال قواو ثالثه يعني 

تعديل هر يت  از ايتن قتواو چهارگانته و ختارج نيتودن آنهتا از ضتد افتراط و          »فريلت يعني 

عادتي است كه بر اثر تكرار و مرور زمتان تبتديل بته     ة. فريلت خود به مااب[153، 151  1377] «تفري 

اخالقي فرايل چهارگانه ضكيت، عدالت، شجاعت و عفتت  شود. عيده فرايل ملكه يا عادا مي

تعديل قوة عيليه »دومي از « نظريه و تهذيب آن ةتعديل قو»است كه اولي طبق نظر ضررا امام از 

تعتديل و تهتذيب قتوة    »و آخترو از   «از تعديل قتوة غرتبيه و تهتذيب آن   »و سومي « و تهذيب آن

 .[153، 151  1377] شودضاصل مي« شهويه

اخالقتي  ل، ضاب ة تييز رفتار انساني از رفتتار بهييتي استت. رفتتار     يملكاا اخالقي يا فرااين  

گانه تحت ضاكييت عقل و تهذيب شترع  يا فريلت به معني تعادل در عيل ناشي از قواو سه نانسا

است و خروج از آن به معني كشيده شدن از افراط و تفري  و گرفتتار شتدن بته جتور و ختروج از      

 .1تاس انسانيت
و بدان كه هيان طور كه ايتن قتواو ثالثته، طترف افتراط آنهتا، مفستد مقتام         

ت ت و گتاه از فرتيلت انستاني    و انسان را گاه از ضقيقت انساني  ،انسانيت است
مقتام   فستداا تفتري  و قصتور آنهتا نيتز، از م     طترف  خارج كند، هيان طور 

 2.[015  1377]امام خييني رودت و از رذايل ملكاا به شيار ميانساني 

ل گفته شد رفتتارو استت   يگونه كه دربارة فرال اخالقي اينكه، هيانينكتة ديگر در باب فرا

ل امورو ضادثند، نه يتوان گفت كه فراكه بر اثر تكرار و مرور زمان به عادا تبديل شده، پس مي

ستيدن بته   . باب خودسازو در اخالق و ريستندچه در غير اين صورا قابل تغيير ن ،ف رو و تكويني

ل اخالقي شدن بر هيين تغييرپذيرو ملكاا يا فرايل و رذايتل اخالقتي ابتنتا    يفريلت و مظهر فرا

                                                                                                                     
 [.72  1375 2. جهت اطالع از تفسيرو ديگر از عدالت در رفتار و ملكاا اخالقي مراجعه كنيد به  ]امام خييني1

اند. ايشتان  گانه را در سرنوشت بشر تشريا كرده، به نحوو ديگر، نقش قواو سهاربعين حديثامام خييني در كتاب  .2

موجتب ستعادا و   »توانند اند كه ميآورده« جنود رضياني»شهوا را به عنوان  گانة وهم، غرب ودر اين اثر، قواو سه

جنتود  »شتوند و ميكتن استت كته از     « تعاليم انبياء عظتيم الشتأن  »و « تسليم عقل»به شرط آنكه « خوشبختي انسان گردند

تت  17  1375 1ام خييني ضكومت كند ]ام« بر آن دو قوة ديگر با اطالق« »وهم»رها شوند و « سرخود»اگر « شي اني باشند

16.] 
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توان، قوا را تحت ضاكييت عقلتي و تهتذيب   در اثر مجاهدا و تكرار عيل خاصي مي شده است.

 .آراستل اخالقي يشرع آورد و به ملكاا و فرا

صاضب آن، نقصان بدون اختيار ِ ،قي و طبيعي باشدلْخَ ،و اگر تفري  و قصور
كه بدين ماابه استت،   ،توان نقصانهاو طبيعي رادر اصل خلقت است، و غالباً 

از  كيتتر صتفت    و ،با رياضاا و مجاهداا و اعيال قلبي و قتالبي تغييتر داد  
صفاا نفس است كه طبيعي به معني غير متغير باشد، اگتر نگتوييم كته هتي      

 .[150  1377]امام خييني  ي  نيست كه قابل تغيير نباشد

 

سياستي كته مبتنتي بتر      ةونه كه در ابتداو بحث از غايتيندو ضياا انسان در گترايش فلستف  گهيان

اخالق است ذكرو به ميان آمد، كسب فريلت عدالت، چه در رسيدن به غايت ضياا فردو  ةفلسف

 ةيونتان بتويژه در فلستف    ةغايت در ضياا جيعي اهييتت ختاد دارد. در فلستف    و چه در رسيدن به

دانستته  « ضكيت، شجاعت، عفت و عدالت»ل چهارگانه ياخالق ارس ويي، عدالت جامع تيام فرا

ل برترو دارد در اين است كه فريلت عدالت يتا رفتتار   يدليل اينكه عدالت بر ساير فرا شده است.

تتتأمين و ضفتتظ خوشتتبختي اجتيتتاعي ت   »عادالنتته مع تتوف بتته عيتتل دربتتارة ديگتتران استتت و بتته  

شود، عتدالت  كند. هيين انگيزة ديگرخواهي در عيل عادالنه است كه سبب ميكي  مي«سياسي

 آنها باشد. از ساير ملكاا اخالقي برتر باشد و به تعبيرو جامع تيام
ارتبتاط  « غير»است زيرا كه با « خير خارجي»ل يفق  عدالت در بين تيام فرا

دهد ختواه آن،  دارد، عادل آنچه را كه سودمند براو ديگرو است انجام مي
 .[132  1ج  1356 و]ارس  اجتياع باشد وشخص يا يكي از اعرا

عتدالتي نته تنهتا متوجته     او اينكه بيعدالتي، جامع تيام رذايل است. بربه هيين معنا، جور يا بي

 فرد، بلكه متوجه ديگران نيز هست.
بدترين تيام مردم كسي است كه خباثت خود را نسبت به ختود و نستبت بته    

 .[132  1ج  1356 و]ارس  كار بردهدوستانش يكسان ب

 داند.مي« هيه رذيلت»عدالتي را و بي« تيام فريلت»اينجاست كه ارس و، عدالت را 
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ت ي  جزء از فريلت نيست، بلكه تيام فريلت است و ضتد آن يعنتي   عدال
 1356] تاز رذيلت نيست بلكه هية رذيلت اس ييجز ،عدالتي به هي  ي بي

 .[132  1ج 

عتدالتي بتر   بتي  اضاطةو  ،ليضررا امام نيز هيين ديدگاه را دربارة برترو عدالت بر ساير فرا

 پذيرد تيام رذايل مي

و و تقصتير  ل ت وست  بتين افتراط و تفتري  و غ      از ضتد  پس عدالت كه عبتارا  
استتت، از فرتتايل بتتزرن انستتانيت استتت؛ بلكتته از فيلستتوف عظتتيم الشتتأن   

بلكته هيتة    ؛د از فرتيلت وَب ت عدالت جزوو نَ»منقول است كه  « ارس اطاليس»
د از رذيلتت  بلكته هيتة    وَب جزوو نَ تت كه ضد آن است تتو جور ،دوَفريلتها ب 
 .[150  1377] دوَرذيلتها ب 

و جتامع تيتام   فرتيلت  ل، عدالت برتترين  يبنابراين در تعيين نسبت فريلت عدالت به ساير فرا

 آنهاست.

 

گونه كه قبالً نيز ذكر شد، ادبياا ضررا امام دربارة عدالت بتا واژگتان و گرايشتي عرفتاني     هيان

ر باب اهييت عدالت، ضتي با گرايش علم اخالق نيز ضررا امام، هيين ديدگاه و آميخته است. د

كنند. به اين معنا يكي از داليل اهييتت فرتيلت عتدالت، از طريقيتت     گرايش عرفاني را تعقيب مي

 به ملكوا خداوند است. « طريق سير انسان كامل»داشتن آن به عنوان 
فتراط و تفتري  استت، اگتر از     وس  بتين ا  بايد دانست كه چون عدالت، ضد 

ت تا مقام قرب ربوبيت تيايل ضسي كنيم، بر خ  مستتقيم وصتل   نق ه عبودي 
ربوبيت،  شود. پس طريق سير انسان كامل از نق ة نقص عبوديت تا كيال عزِ 

عدالت است كه خت  مستتقيم و ستير معتتدل استت. و اشتاراا بستيارو در        
كته انستان در نيتاز     ،تقيمكتاب و سنت بدين معني است چنانچه صتراط مست  

 .[152  1377]امام خييني  طالب آن است، هيين سير اعتدالي است

دليل ديگر در باب اهييت عدالت طرح آن به عنوان ضاب ة تشخيص اسالم نتاب و راه درستت   

 است. )د(از مسيرها و قرائتهاو منحرف از شريعت محيدو
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شيدند و خ هتاو  خ  مستقييي در وس  ك ،و از رسول خدا منقول است كه
 .فرمودند  اين خ  وس ، خ  من استو  ،ديگرو در اطراف آن

]امام  است د((و اعتدال ضقيقي ... به تيام معني خ  اضيدو و خ  محيدو 

 .[152ت153  1377خييني 

 

سازد، نقشي است كه در رسيدن بته  عدالت را ضرورو مي آنچه از نظر ضررا امام كسب فريلت

 كيال انساني دارد.
كه غايت كيال انساني و منتهتاو ستير كيتالي     ،هبدان كه تعديل قواو نفساني 

بسته به آن است بلكه به ي  معني خود آن است، از مهياا امور استت كته   
]امتام   غفلت از آن، خسارا عظيم و خسران و شقاوا غيرقابل جبتران استت  

 .[153  1377خييني 

به عنوان فريلتي كه در كيتال انستاني نقشتي دارد و از طرفتي      تت اين نگاه غايتيندانه به عدالت

 .داردالزاماتي را به هيراه  تت او ف رو و تكوينيپديده ةنه به مااب ،قابل تحصيل است

در اهييتتي كته   و در مورد فريلت عدالت بته عنتوان جتامع فرتايل     نقش تعليم و تربيت  :الف

سياستي و علتم    ةامتر آمتوزش و تعلتيم در فلستف    در ، بحاهتاو مهيتي   ردضياا فردو و اجتياعي دا

هاو سقراط با سوفس ائيان بر سر نوع، شيوه و محتواو اخالق ايجاد كرده است. مباضااا و محاجه

 ،بتود سياستي و خوشتبختي و ستعادا آن     ةنظر سقراط مخل به غايت جامعت  هآموزشهايي بود كه ب

 ل اخالقي دارد.يملكاا اخالقي و يا رذا و يلناشي از اهييتي است كه آموزش در ساختن فرا

در ديدگاه ضررا امام نيز آموزش و تعليم نقش بسيار ضياتي دارد. مادة تعليم آغتاز راه بتراو   

پييايش مسير كيال و آشنايي با معتارف الهيته استت، و آمتوزش آنچته مربتوط بته آداب و ظتاهر         

 «.كنددنيا و آخرا به باالترين وجه تأمين مي»را در « سعادا فرزندان»ت است شريع
ابتتدا كنتد انستان از     آنكته   شود مگتر هي  راهي در معارف الهيه پييوده نيي

ب بته آداب شتريعت ضقته نشتود، هيچيت  از      و تا انسان متأد  .ظاهر شريعت
 .[8  1375 1]امام خييني از براو او به ضقيقت پيدا نشود اخالق ضسنه

اهييت داراو نيز  ،اما اينكه آموزش از چه زماني، چگونه و توس  چه كساني انجام پذيردب: 

. زمان آغاز آموزش، دوران كودكي است. هر چند شريعت اسالم، براو قبل از تولد نيز قانون است
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دكي، استت. امتا بتا ايتن وجتود، آغتاز دوران كتو       دانستته  ضرورو را و مقرراا دارد و رعايت آن 

 بهترين زمان آغاز تعليم و تربيت است چون 

نقش و نگارو استت كته   نفس كودك در ابتداو امر، چون صفحة كاغذ بي
و چتون قبتول كترد، زوال آن بته      ،را به سهولت و آساني قبول كند يهر نقش

 .[154  1377]امام خييني  آساني نشود

امرو كه در درجة اول بر عهتدة پتدر و   به هيين دليل بايد در امر آموزش، مراقبت بسيار نيود. 

 مادر است  

دارو از اين جهت تربيت اطفال و ارتياض صبيان از مهياتي است كته عهتده  
 .[154  1377]امام خييني  پدر و مادر است ةآن، بر ذم

آنهتا بايتد ختود     بهترين نوع ترتيب در اين مرضله، تربيت و آموزش عيلي پتدر و متادر استت.   

يل اخالقي در رفتار و اخالقشان باشند و در صورا ضرورا الاقل متكلف بته  مظهر ملكاا و فرا

استباب   ،اسباب سعادا و قبا رفتار و تربيت ناشايستت  ،آن باشند. ضسن رفتار و تربيت پدر و مادر

 .آوردرا فراهم ميشقاوا كودك 
او هه و سعاداا غيراختياري صالح پدر و مادر از توفيقاا قهري  ضسن تربيت و

از  ،چنانچه فساد و سوء تربيت آنها نيتز  ؛شودميگاهي ت كه نصيب طفل اس
]امتام   شتود اختيار نصيب انستان  او است كه بيشقاواا و سوء اتفاقاا قهريه

 .[155  1377خييني 

رسد. يعني نقشي كه معليان و مربيان خارج از بعد از اين مرضله، نوبت تربيتهاو خارجي فرا مي

مناسب، مهيترين كتار   ةگيرند. انتخاب معلم و مدرسيت كودك بر عهده ميخانه در آموزش و ترب

 اين مرضله است.

 هم خانت و مدرسه و معل ت  ،ن خوش عقيده خوش اخالقالبته انتخاب معلم متدي 
تيتام دارد.    طفل دخالت تتام  ابتدائي مهذب، درتربيت  اخالقيِ دينيِ مناسبِ

ر اين مرضلته، ريختته شتود و    سعادا و شقاوا طفل د هچه بسا باشد كه نقش
  1377]امتام خيينتي    قاتتل استت   يين، يا شفاو امتراض و يتا ستم    تزريقاا معل 

156]. 

استت. در ايتن مرضلته، انستان ختود      « استقالل فكر و نظر ايام جتواني »مرضله بعد از اين، مرضله 

رذايتل   خود است. مراقبت از خود و اضوال نفس خود كه درآن« ضامن شقاوا»و « كفيل سعادا»
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در اين مرضله ضرورو است تبديل به ملكته   كه مفاسد و رذايل ةاخالقي ريشه نكند و بركندن ريش

 .استآن ناميكن « ق ع»نشوند كه 

وانها ضتم و الزم است كه تا فرصتت جتواني و صتفاو بتاطني و ف ترا      ج بر
و  ،درصتتدد تصتتفيه و تزكيتته برآينتتد  ،اصتتلي بتتاقي و دستتت نختتورده استتت 

فاسده و اوصاف ظليانيته را از قلتوب ختود بركننتد كته بتا        هاو اخالقريشه
]امتام   بودن يكي از اخالق زشت ناهنجار، سعادا انسان در خ ر عظيم است

 1.[157  1377خييني 

جي در ستن اما اين هيه تأكيتد و نكتته  ؛ در اين ديدگاه، سعادا و كيال فردو اهييت زياد دارد

ه ماهيت طبع مدني انسان و شركت او در جامعته بتاز   دارد كه ب نيزامر آموزش، جهت مهم ديگرو 

تواند در سرنوشت ديگران داشته باشد. چه بسا كه تربيت صتحيا  گردد. نقشي كه رفتار فرد ميمي

ي  طفل، به اصالح ي  ملت منجر شود و فساد ي  طفل، اسباب گرفتارو ي  ملت و نستلهاو  

 آيندة آن را فراهم آورد.

و هيين  ،طفل را نبايد فق  يكي محسوب داشت بايد دانست كه تربيت ي 
انگارو دربارة ي  طفل را نبايد يكي ضساب نيتود.  طور سوء تربيت و سهل

چه بسا كه به تربيت ي  طفل ي  جيعيت كايتر، بلكته يت  ملتت و يت       
 يت  ميلكتت و ملتت فاستد شتود      ي  نفر،و به فساد  ،ميلكت اصالح شود

 .[154  1377]امام خييني 

هاو تاريخي، شتواهدو بتر ايتن گفتتار ختود ارائته       گيرو از تيايل و نيونهبه بهره ضررا امام

 كنند.مي

و التدين... و   نورانيت ي  نفر مال فيلسوف بزرن اسالمي خواجه نصير 

يت  ميلكتت و ملتت را نتوراني كترده و تتا ابتد آن         ...يبزرگوار ضل  ةعالم

بتي ستفيان و ائيته    أبن   و ظليتها و شقاوتهاو مال ،نورانيت باقي است

چنانچه  ،جور مال او هزاران سال بذر شقاوا و خسران ملتها و ميلكتها است
 .[154ت155  1377]  بينيممي
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اگر بخواهيم، خالصه م الب ارائه شده دربارة عدالت در گرايشهاو مذكور در مقاله را به صورا  

 نشان داد. زيرصورا ه توان آن را بنيودار ترسيم كنيم، مي
 الزامات عدالت تعريف عدالت تعريف جور موضوع عدالت گرايش

وجتتتتتود  تتتتتت1

 شناسي عرفاني

مظهريتتت استتياء و  

صتتتتفاا الهتتتتي در 

 .ضقايق وجوديه

عتتدالت  مظهريتتت تتتام و تيتتام استتياء و    

 صفاا الهي

  .جور  غلبه قهر بر ل ف يا ل ف بر قهر

 

استقامت م لقه در مظهريت اسياء و 

 .و تحقق به آن صفاا

معناشناستتي  تتت2

 عرفاني

جلتتتتوه توضيتتتتد و  

معارف الهي بر قلب 

 .اهل معرفت

عدالت  عدم اضتجاب از ضق به خلتق و از  

خلق به ضق يا رؤيت وضدا در كاترا و  

 كارا در وضدا.

جور  اضتجاب از هر يت  از ضتق و خلتق    

 .به ديگرو

محبوب نياندن و فاني شدن در هتر   ت

 .سلوككالم از مراضل سير و 

طي هيراهي مرشد و سال  پخته و  ت

 .ردهطريق ك

عقايتتتد و  تتتت3

ضقتتايق اييتتاني 

 يا علم كالم

عقايتتتتد و ضقتتتتايق 

اييتتتتتاني، چتتتتتون  

توضيد، صفاا ذاا 

بتتارو تعتتالي نبتتوا  

 . عامه و خاصه و...

عتدالت  ادراك ضقتايق وجوديته )توضيتد     

 .صفاا بارو و نبوا و ...( علي ماهي عليه

نتتتاقص از جتتتور  هرگونتتته فهتتتم و درك 

 .ضقايق وجوديه

تحصيل توانايي فهم ضقايق، آنگونه  ت

 .كه هستند

فرتتتايل و ملكتتتاا  لم اخالقت مع4

 .اخالقي و انساني

 

  نفس وعدالت  تعادل دراجزا

جزء ناقصه )ضكيتت و عتدالت( و جتزء    ت 

ه غير ناطق)نفس بهييي، شي اني، سبعي( بت 

 ؛وسيله عقل و شرع

 .وس  رعايت ضد  ت

غلبته يكتي بتر     ،ل در قتوا جور  عتدم تعتاد  

 .ديگرو

مجاهتدا و تكترار فرتيلت تتا بته       ت

صتتورا ملكتته درآيتتد. )خودستتازو  

 اخالقي(

ضرورا آمتوزش مناستب در اوان    ت

 .كودكي توس  خانواده و جامعه

خودستتازو و مراقبتتت از نفتتس در  تتت

 سالي و كهولت.ايام جواني و ميان

يعنتي الگتوو    مقالته ارائه شده در ابتتداو  طوركلي، ديدگاه ضررا امام بر مبناو دو الگوو هب

ابزارو و الگوو غايتيندانه در اين مبحث، متيايل به الگتوو غايتيندانته استت. در تيتام گرايشتها،      

، ضررا امام از عدالت به معناو م لق و تام آن به هيين دليلعدالت ناظر به وضع م لوب است و 

چهارگرايش، آميخته با ادبياا عرفاني است. ضتي ر هر كار رفته، دهبرند. ادبياا و واژگان بنام مي

نظتر  هشتود. در گترايش وجودشناستي عرفتاني، بت     در مبحث علم اخالق نيز اين گترايش ديتده متي   

سد كه فاعليت بشر در رسيدن به عتدالت نقشتي نداشتته باشتد. مظهريتت استياء و صتفاا در        رمي

گرايتي در رستيدن بته    ساير گرايشها نتوعي اراده ضقايق وجوديه، ارتباطي به ارادة بشر ندارد. اما در 
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خورد. خواه در شناخت ضقايق وجوديه ايياني چتون توضيتد، معتاد، نبتوا و...     عدالت به چشم مي

وار ساختن آن بتراو تجلتي نتور الهتي و معتارف آن و ختواه در       خواه در آماده كردن قلب و آيينه

مبحث بر گرايش اخالقي بيشتر از ستاير   ل اخالقي. تكيه ضررا امام در اينيكسب ملكاا و فرا

ل اخالقي، وجه مييز يتر است. ملكاا و فراگرايشهاست و بحث ضررا امام در اين باره تفصيلي

و ضاب ة انسانيت انسان است و خروج از آن و كشتيده شتدن بته ستيت رذايتل، ختروج از هويتت        

دانته و مع توف بته ستعادا از     انساني است. اهييت كسب ملكاا و فرايل اخالقي، با نگاه غايتين

گرايي و كسب خوشبختي و سعادا فردو اهييت دارد و هتم در  سوو ضررا امام، هم در كيال

، ايتن استت كته رفتتار فترد      كننتدة هاو تاريخي از شخصيتها، بيانسرنوشت و سعادا جيعي. نيونه

و به هيين گونه است  هست نيزتأثيرش نه تنها برخود  كه بر ساير هينوعانش  او، ةعيل عادالن يعني

 . تلارفتار خروج از عد

طور كلي دربارة عدالت، آنجا كته عتدالت را بته فرتيلت ضتد وست         هبرداشت ضررا امام ب

ايتن برداشتت در گترايش علتم اختالق، بته برداشتت ارست ويي          كنند، ارس ويي است.تعريف مي

اند. عدالت جزء پذيرفته كه ضررا امام تعريف ارس و از عدالت را طوروه نزديكتر شده است، ب

ملكاا و عاداا اخالقي كه امورو متغيرند، دانسته شده است و بتر هيتين مبنتا، تتأثير آموزشتها و      

تواند سبب ايجاد ملكاا و عاداا پستنديده و يتا ناپستند    تعاليم، محتوا و شيوة آنها، از آنجا كه مي

گي نيز، بتر  پيشه س و مجاهدا و تقوايابد. تأكيد بر امر خودسازو و مراقبت از نفشود، اهييت مي

 بنياد هيين تغييرپذيرو عاداا و ملكاا ايجاد شده است. 

متعقتل و   وتصوير ارائه شده از انستان نيتز در ايتن منظتر بته عنتوان موجتودو كته داراو اجتزا         

ستت، معنتاو   وغيرمتعقل است و رفتار او تابعي از قواو نفس غيرمتعقل )شتهوا، غرتب، تتوهم( ا   

 قوة عاقله و شريعت اسالم كشانده است.به كي  و به سوو تعادل در قوا و تهذيب آن عدالت را 
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