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 ندانچ عدالت اهمیت و خوبی درباره گویی کلی پس.خوب را ظلم و شمارد بد را عدالت که نیست کسی
 مقام، هر رد مثال، که، داد نشان و پرداخت عدالت شکافی کالبد به باید کار این جاي به. نیست گشا گره

 هر رد عدالت اقتضاي نداند که کسی و است »مقام ادب« عدالت، .چه آن تآفا و چیست عدالت اقتضاي
  .بخواهد اینکه گو بورزد، عدالت تواند نمی چیست، مقام
 از تربیش عدالت، به آنکه حال. است مخالفت و عداوت هنگام شود، می قربانی عدالت که جاهایی از یکی

 گمندانهسو که موضوع، توضیح از پیش. زیانبار بسیار اینجا، در فقدانش و است نیاز مقام این در هرجا،
  .است بایسته اي مقدمه مانده، مکتوم
  :خواند توانیم »شناسایی جایگاه«را هنگام سه این. شودیم تهشناخ بهتر شخصیتش هنگام، سه در انسان

 یستن هایش خواسته براي مانعی و است برخوردار ونعمت دولت از که هنگامی یعنی قدرت؛ هنگام.  1
 و کنند می درازي دست دیگران حقوق به هنگام این در اي عده. کند دراز را خویش دست تواند می و

 که ودش می معلوم قدرت هنگام در. کنند می بتوانند، هرچه و تازند می محابا بی و نمایند می سرکشی
  .نه کسی چه و است دیکتاتور کسی چه
. داردن پناهی و پشت و برد می سر به شدت و ضعف در انسان که هنگامی یعنی عسرت؛ هنگام.  2

. نمایند داريپای توانند نمی و کنند می سایی جبهه و دهند می تن تملق و پستی به هنگام این در بعضی
  .نه کسی چه و است النفس ضعیف کسی چه که گردد می آشکار عسرت و ضعف هنگام در
 ینا در اي عده. است مخالف و دشمن گروهی یا کسی با کسی که هنگامی یعنی عداوت؛ هنگام. 3

 یم تجاوز انسانی مرزهاي از و دارند نمی نگه اندازه و گیرند می نادیده را خود مقابل طرف حقوق هنگام
 است عادل کسی چه که شود می روشن عداوت و مخالفت هنگام در. نمایند می مبالغه دشمنی در و کنند

  .جائر کسی چه و
. شود می شناخته خاص هنگامهاي و ها هنگامه و آزمونها در یعنی شناسایی، جایگاه در فقط انسان باري،

 هنگامی ات. چیست او واقعی خصال که شود نمی معلوم و است طبیعی نیز انسان رفتار طبیعی، حالت در
 محک این به شخصیتش که هنگامی تا و است، ناشناخته نگرفته، قرار شناسایی جایگاه در انسان که

  :اند کرده روایت »ع« امیرالمومنین از. است بهایی چه را او که نیست دانسته نخورده،
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 شانهای ویژگی و انسانها گوهر تهیدستی و توانگري یعنی  1.وأوصافها الرجال جواهر یکشفان والفقر الغنى
  .سازد می آشکار را

  :است شده روایت حضرت آن از همچنین
  .شود می پدیدار انسانها گوهر روزگار دگرگونی در یعنی  2.الرجال جواهر علم االحوال تقلّب فی
  :اند کرده روایت حضرت آن از هم باز

  ]شود آشکار گوهرشان تا[  است مردان مسابقه میدان حکومتها یعنی.  3الرجال مضامیر الوالیات
  4»پنهان را آن ضعف و کند می آشکار را آن قدرت. دارد وجود همگان نهاد در ظلم« که برآنند برخی حتی

  :متنّبی گفته به و
  تجد فان النفوس شیم من والظلم
  5 الیظلم فلعلۀ ذاعفۀ
  ستم و ظلم است آدمی عادت

  است ناچار است عفتی وگرش
 و عداوت هنگام عدالت، قربانگاههاي از یکی. بود عداوت در عدالت درباره که برگردیم سخن اصل به

 منض مردم همه. است ناگریز دشمنی و دوستی از بشر جنس که دانیم می دیگر سوي از. است مخالفت
 مخالفت توان نمی هرگز. مخالفند نیز چیزهایی و کسانی با ورزند، می عشق چیزهایی و کسانی به آنکه

                                                             
القدرة تظهر محمود الخصال و مذمومها. یعنی قدرت، ویژگیهاي پسندیده . همچنین از آن حضرت روایت شده است: 61غررالحکم، ص  1

 .61و نکوهیده را آشکار می سازد.همان. ص
 217 حدیث حکمت، بخش البالغه، نهج 2
الحدید نیز در حکمتهاي منسوب به امیرالمومنین این حدیث را نقل کرده است: شیم الرجال . ابن ابی 441همان، بخش حکمت، حدیث  3

تعرف بالوالیه. یعنی شخصیت انسانها در هنگام حکومت شناخته می شود. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، تحقیق محمد ابوالفضل 
 297، ص 20)، ج 1404ابراهیم (قم، مکتبه آیۀ اهللا المرعشی، 

ه، اما نویسنده نسبت داده شد» ع«در دو کتاب ذیل، این سخن به امیرالمومنین » الظلم من کوامن النفوس القوه تبدیه و الضعف یخفیه« 4
تا کنون آن را در ماخذي ندیده است.ر.ك: سید عبدالزهرا حسینی خطیب، مصادر نهج البالغه و اسانیده (چاپ سوم: بیروت، داراالضواء، 

؛ همو، مائۀ شاهد و شاهد من معانی کالم االمام علی علیه السالم فی شعر ابی الطیب المتنّبی(چاپ اول: تهران، 47ص ، 1)، ج1405
. مولف این حدیث را از محمد حسین آل کاشف الغطاء شنیده و ماخذ آن را نشان 84- 83و  8 – 7)، ص 1404موسسه نهج البالغه، 

لمضمون با سخن مزبور، از امیرالمومنین روایت شده است: الشرّ کامن فی طبیعۀ کل احد فان ناگفته نماند حدیثی قریب ا نداده است.
غلبه صاحبه بطن و ان لم یغلبه ظهر. یعنی شر در طبیعت همگان وجود دارد. اگر صاحبش بر آن چیره شود، پنهان می ماند ورنه آشکار 

ل. یعنی هرکه به چیزي برسد، گردنکشی کند. نیز از آن حضرت است: می گردد. همچنین از آن حضرت روایت شده است: من نال استطا
 575و  127من ملک استاثر. یعنی هرکه به چیزي برسد، خودراي می شود. غررالحکم ص 

 از پرسشهایی توحیدين ابوحیا است گفتنی. 443ص،)1417االعلمی، موسسه بیروت،:اول چاپ(عسیلی علی تصحیح المتنبی، دیوان 5
 پاسخو است متنبی شعر درباره پرسشها این از 29پرسش.است مهم اسالمیتفکر تاریخدر که داده پاسخ نهاداب او و کرده مسکویه ابوعلی

 118 - 114ص،)1422العلمیه، دارالکتببیروت،:اول چاپ(کسرويسید تصحیح الشوامل،و الهوامل مسکویه، ابوعلی: ك.ر. صفحه4 در آن
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 عنایت کار، این الزمه و است مخالفت در عدالت رعایت کرد، توان می که کاري ولی 6.زدود قلبها از را
. نیست مصطلح عداوت، در عدالت تعبیر حتی و است مانده مکتوم اصل، این که دریغا اما. است اصل بدین

 نگامه این در). اوال( شود می قربانی عدالت مخالفت، و عداوت هنگام در معموال که نویسنده نظر خالصه
). الثاث( است عداوت هنگامه در عدالت، مقام دشوارترین). ثانیا(است نیاز عدالت به دیگر هرجاي از بیش

  ).رابعا( باشد عداوت و مخالفت مقام در که است آن راستین عدالت
 آیندیم شمار به ثالث شخص و نیستند نفعذي موضوعی در که هنگامی یعنی عادي، وضع در فقط گروهی

 چیزي یا کسی با مخالفت مقام در اگر اما. کنند رعایت را عدالت توانند می دشمنی، و دوستی از فارغ و
 پندارندیم چون جماعت این. عمد سر از خواه و غفلت سر از خواه کنند، می لاپام را عدالت ،یرندگ قرار
 براي حتی و کنند می مجازات جرم، از بیش. گذرند می قرمز خطهاي از ندارد، مرزي و حد مخالفت که

 پاداش ار انداز کلوخ« و »داد و است عدل پیشه ستم بر ستم« پندارند می. تراشند می جرم مخالفانشان
 افزون و کنند می بزرگنمایی را هایشان بدي و گیرند می نادیده را شان مخالفان خوبیهاي »است سنگ

 هاي نامه واژه در استالین، دوران در که نکنیم فراموش. دهند می نسبت ایشان به نیز هایی بدي این، بر
 در حمیتر خلق دشمنان براي: «بود شده ارائه توضیحی عبارت یک فقط »ترحم« کلمه برابر در روسی،

  .سماستالینی از ناراضیان اما بودند، کشورشان خلق همان ،»خلق دشمنان« از منظور البتهو 7»نیست کار
. است صادق زنی آیینی یا اندیشه با مخالفت درباره وضع همین. بود کسی با مخالفت باب در گفتیم آنچه

 ضعف و بینند نمی را قوتهایش. شوند می خارج عدالت از داوري در باشند، مخالف فکري با چون بعضی
 فکر وشندک می. ندارد اساسی هیچ که دهند می مخالفشان فکر به نسبتهایی. کنند می مضاعف را هایش
 ورزند می تقصیر و قصور خود، مخالف عقاید تقریر در. بنمایند معوج و کج و تهی میان و یاوه را مخالف

  8.باشد نداشته ردیه به نیازي و باشد آن رد عین ان معرفی که نمایانند می چنان را آن و
 نه ییعن هستند؛ هم عادل دارند، نمی پاس عداوت هنگام در عدالت که کسانی از شماري اینکه شگفت
 در که ننددا نمی و ندارند عنایت اصل این به زیرا. کنند می بد ساهیانه و جاهالنه بلکه عامدانه، و عالمانه

                                                             
. دورانت می 908، ص 2به گفته مولوي: این جهان جنگ است کل چون بنگري / ذره با ذره، چون دین با کافري. مثنوي معنوي، ج 6

سال اخیر، که تاریخ مدون دارد،  3421ار تاریخ است و تمدن و دموکراسی از آن چیزي نکاسته اند. از جنگ یکی از عناصر پاید«گوید: 
ویل و آریل دورانت، درآمدي بر تاریخ تمدن (درسهاي تاریخ)، ترجمه احمد بطحایی (چاپ » سال بدون جنگ گذشته است. 268فقط 

 249) ، ص 1368پنجم: تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 
 ،)1388 اصر،مع نگاه نشر تهران،: اول چاپ( وزیري روشن ترجمه بزرگ، مقوالتی بابت در کوچک درسگفتارهایی کوالکوفسکی، لشک 7

 219 ص
 در کتاب حقیقت و مدارا از این نویسنده.» اخالق مخالفت«و » تقریر نادرست«براي تحقیق بیشتر رجوع شود به مقاله  8
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 عده اگر و است بدان سائق موضوع، این دانستن نفس گاه بنابراین. ورزید عدالت باید نیز عداوت هنگام
  .شوند می برانگیخته عدالت به بدانند، تفصیل هب اصل این اي

 وایتر »ع« علی امام از. کند می تعدي که گویند می »عدو« دشمن به آن از عربی زبان در است گفتنی
 آفت به باید است، مخالفت و عداوت مقام در هرکه بنابراین 9.علیک یعدو النّه عدوا سمی انما: اند کرده

  .باشد داشته توجه آن
 المظ مقابل، طرف که یابد می مصداق جایی در ظلم و نیست ظلم ظالمان به ظلم پندارند می بعضی
 راد،اف ستمکارترین مقابل در حتی عداوت، در عدالت به و شده نهی نیز ظلم این از قرآن در اما. نباشد

  :است گردیده توصیه
 آنتان بر گروهی با شما دشمنی یعنی 10للتَّقْوى أَقْرَب هو اعدلُواْ تَعدلُواْ أَالَّ علَى قَومٍ شَنَآنُ یجرِمنَّکُم والَ

  .است نزدیکتر تقوا به که بورزید عدالت. نورزید عدالت که ندارد
  :است آمده دیگر اي آیه در عداوت، و نزاع علتهاي از یکی ذکر با مضمون همین

 را شما که گروهی با دشمنی یعنی 11تَعتَدوا أَن الْحرَامِ الْمسجِد عنِ صدوکُم أَن قَومٍ شَنَآنُ یجرِمنَّکُم والَ  
  .کنید تجاوز که ندارد آنتان بر دارند، می باز مسجدالحرام از

 جديمس تنها و دارد جاي آن در کعبه و است مسلمانان مسجد ترین مقدس مسجدالحرام دانیم می چنانکه
 فرد ینستمکارتر قرآن، نص به که کنیم اضافه. است شده یاد آن از) محترم( »الحرام« صفت با که است
 تر ظالمانه این از ظلمی و دشمنی چه بنابراین 12.شود آورده مساجد در خداوند نام نگذارد که است کسی

 ورود عمان که همانها با فرماید می خداوند که بنگرید حال شوند؟ مسجدالحرام به مسلمانان ورود مانع که
. داریدب پاس را عدالت نیز عداوت نهایت در یعنی. کنید رفتار عدالت به شوند، می مسجدالحرام به شما
  .شود می وا مانند کند، عدالتی بی هم مقابل طرف اگر و است شده دشمن عدالتی بی سبب به دشمن زیرا
 می استفاده موضوع این نیز قرآن دیگر آیات از. بود عداوت در عدالت درباره صراحت به مزبور آیه دو

 االنصاف العدل: است فرموده آن تفسیر در امیرالمومنین و 13الْإِحسانِ و بِالْعدلِ یأْمرُ اللَّه إِنَّ جمله از. شود
                                                             

عرب، ور، لسان الابن منظ»یظلمهه فالن یعدو علی فالن بالمکروه وفالن عدو فالن معنا«العرب آمده است:. در لسان 273صغررالحکم، 9
 92، ص 9ج)1416العربی و موسسه التاریخ العربی، ء التراثحیارادچاپ اول: بیروت،صادق عبیدي(عبدالوهاب و محمدتصحیح امین محمد

 8 آیه مائده، سوره 10
 2 آیه مائده، سوره 11
 114 آیه بقره، سوره: ك.ر 12
 90 آیه نحل، سوره 13
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 استهخو مزبور آیه در. شود می اطالق چیزي از نیمی به نصف، از مشتق انصاف کلمه 14التفضل االحسان و
 حق نیمه نآ و بدهید را دیگران حق نیمه آن یعنی. باشد مبنا تفضّل و انصاف همگان، با رفتار در که شده

 گذریدب خودتان حق و حصیه از یعنی است؛) تفضّل( احسان ،)انصاف( عدل از فراتر اما. بگیرید را خودتان
  .بیفزایید دیگري سهم به و

  15جبارِینَ بطَشْتُم بطَشْتُم وإِذَا: که کرد می سرزنش را عصرش مردم هود که است آمده قرآن در همچنین
 درگیري، گامهن در که بود چنین عاد قوم روش. گیرید می انتقام جباران مانند گیرید، می انتقام چون یعنی
 آنان قوم، این برپیام ترتیب، بدین. بردند می تازیانه و شمشیر به دست درنگ بی و داشتند نمی نگه اندازه

  . خواند فرامی عداوت در عدالت به و دارد بازمی عمل این از را
 نای از. است شده دعوت تعدي از پرهیز و »حدوداهللا« رعایت به دیگر آیاتی در مزبور، آیات از گذشته

  .شود می استنباط عداوت در عدالت اصل آید، می سپس که هم، آیات
 سبب ینبد. دارند نمی نگه اندازه طرفین و کنند می تجاوز حدود و مرزها به نزاع در معموال گفتیم چنانکه

 پرهیز و خداوند حدود رعایت به طالق، و جنگ و قصاص درباره سخن از پس قرآن، آیات از شماري در
 لَهفَ ذَلک بعد اعتَدى فَمنِ: است آمده آن، احکام و قصاص ذکر از پس مثال. است شده توصیه تعدي از

ذَابع یمیزن جنگ دستور از پس. اوست براي دردناك عذابی کند، تعدي هرکه این، از پس یعنی.  16أَل 
 تدوس را کنندگان تعدي خداوند که نکنید تعدي یعنی 17الْمعتَدینَ یحب ال اللَّه إِنَّ تَعتَدوا وال: است آمده
 تَعدی ومن تَعتَدوها فَالَ اللّه حدود تلْک:  است شده گفته آن، احکام و طالق ذکر از پس همچنین. ندارد
وددح اللّه کلَـئفَأُو مونَ همان،کنندگ تعدي که نکنید تعدي آنها از. است خداوند حدود اینها یعنی 18الظَّال 

  .ستمگرند
 »ع« امیرالمومنین جمله از.  دارد وجودك عداوت در عدالت درباره ما پیشوایان از احادیثی قرآن بر افزون

 و دشمن با یعنی 20العدو و الصدیق فی بالعدل علیک: نیز و  19الصدیق و العدو فی اعدل: است فرموده
 با ورزد می انصاف مومن یعنی 21الینصفه من ینصف المومن: است فرموده همچنین. بورز عدالت دوست

                                                             
 231 حدیث حکمت، بخش البالغه، نهج 14
 130 آیه شعرا، سوره 15
 178 آیه بقره، سوره 16
 190 آیه بقره، سوره 17
 1 ایه طالق، سوره به بنگرید نیز. 229 آیه بقره، سوره 18
 141ص غررالحکم، 19
 445ص همان، 20
 75 ص همان، 21
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 به اگر که است آن عدالت یعنی. 22انصفت ظلمت اذا انک العدل: نیز و. ورزد نمی انصاف او به که کسی
 یعنی. 23فالتظلم ظلمت ان: است شده روایت نیز »ع« باقر امام از. کنی پیشه انصاف تو کردند، ستم تو

 الیظلم: است فرموده مومن وصف در »ع« صادق امام همچنین.مکن ستم تو کردند، ظلم تو به اگر
  .کند نمی ستم دشمنانش به مومن یعنی. 24االعداء

 فتمخال و عداوت نشانه غضب که آنجا از. اند کرده توصیه غضب هنگام در عدالت به دیگر روایاتی در
 تالفاخ اندکی با را، احادیث این از یکی. آید می دست به عداوت در عدالت اصل نیز احادیث این از است،

  :اند کرده روایت »ص« خدا رسول از نیز و امام، چند از لفظ، در

 مل غضب اذا و باطل فی رضاه یدخله لم رضی اذا: االیمان خصال استکمل فیه کن من خصال ثالث
 کامل ایمانش باشد هرکس در ویژگی سه یعنی  25.له لیس ما یتعاط لم قدر اذا و الحق من الغضب یخرجه

 را او خشمش کند، خشم چون. نکشاند باطل به را او رضایتش باشد، راضی چیزي یا کسی از چون: است
  .نکند دراز دست نیست، او از آنچه به یابد، قدرت چون. نکند بیرون حق مسیر از

 دوستش عیب انسان که دوستی هنگام. 1: است شده اشاره حساس نقطه و بزنگاه سه به حدیث این در
 که دشمنی هنگام. 2. برود جهنم تا محبوبش با شود می حاضر گاه و شمارد می کوچک یا بیند نمی را

 منشدش با نیست مایل گاه و بیند نمی را هایش خوبی و تعدي و تجاوز آماده و است آتش سراپا انسان
 است یشاء ما فعال و بیند می باز هرکاري در را خودش دست انسان که قدرت هنگام. 3. برود بهشت به
  .گوید می مزید من هل و شود نمی خرسند خویش حق به و

 شان مقابل طرف حقوق به و داشتند می پاس را عدالت همواره که بود چنین نیز دین پیشوایان سیره
 سوزاندند،یم هم با را تر و خشک که خوارج، به خطاب اي خطابه در امیرالمومنین کردند، نمی اندازي دست
 سهم و کرد نمی سلب را شان حقوق مجرمان، مجازات ضمن که شد یادآور را »ص« خدا رسول سیره
  26.زدود نمی مسلمانان طومار از را نامشان و پرداخت می غنائم از را شان

                                                             
 124 ص همان، 22
 284 ص العقول، تحف 23
 181 و 39 ص ،2ج الکافی، من االصول 24
 کند، غضب هم اگر...  مومن یعنی. غضب ان عدل...  المومن: است شده روایت »ع« امیرالمومنین از همچنین. 187 ص ،2 ج همان، 25

...  ام شیعیان یعنی. یظلموا لم غضبوا ان الذین...  شیعتنا: اند کرده روایت حضرت آن از نیز. 180ص ،2 ج همان،. است عدالت سراپا
 186 - 185 ص ،2ج همان،. کنند نمی ظلم کنند، غضب اگر که هستند کسانی

 127 خطبه البالغه، نهج: ك.ر 26
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 قنبر هک بار یک. گذشت نمی چیزي کوچکترین از مجرمان حق در عدالت پاسداشت در نیز امیرالمومنین
  27. کرد قصاص را قنبر چشمپوشی، بدون حضرت آن زد، مجرمان از یکی به بیشتر تازیانه سه

 با هک کرد سفارش فرزندش به شد، دستگیر ضارب و خورد ضربت ملجم ابن از حضرت آن که هنگامی
 ابن رايب را بقیه و آشامید اندکی آوردند، برایش شیر اي کاسه مرگ، بستر در که آنگاه و 28.کند مدارا وي

 و دشمن حقوق به توجه همه این 29.نگذارد کم او غذاي از که کرد سفارش دیگر بار و فرستاد ملجم
 را نامیرالمومنی که روست بدین و. است آموز درس و گشا دیده قاتل، یک درباره شفقت و عدالت رعایت

  30.اند ستوده و خوانده »دوست دشمن«
 با مبادا مردم، من اگر که فرمود »ع« حسین امام و »ع« حسن امام به وصیتش در حضرت آن همچنین

 از پس و دنش هم چنین البته. بریزید خون و بکشید را اي عده ،»شد کشته امیرالمومنین« که شعار این
 پس اریخ،ت در که بنگرید اما. نکرد تعرض خوارج به کسی و شد قصاص قاتلش فقط امیرالمومنین، مرگ

 نامیرالمومنی باري،. سوزانده هم با تر و خشک و شدند کشته مردم از تعداد چه حاکم، هر شدن کشته از
  :فرمود وصیتش در
 بی التقتلنّ الا امیرالمؤمنین قتل تقولون خوضاً المسلمین دماء تخوضون الالفینکم عبدالمطلب بنی یا

 در نبینم! عبدالمطلب پسران هان یعنی 31.بضربۀ ضربۀ فاضربوه هذه ضربته من مت انا اذا انظروا. الّاقاتلی
. شود کشته یکس نباید من قاتل جز که بدانید! کشتند را امیرالمومنین بگویید و فروروید مسلمانان خون

  .بزنید ضربت یک فقط را او مردم، او ضربت از من که بنگرید
لیه جعلْنَا فَقَد مظْلُوماً قُتلَ من: است قرآن آیه این پایه بر امیرالمومنین، وصیت این ولْطَان لرِف فَالَ اًسسی 
 او اام ایم، داشته قرار حجتی و حقی او وارث و ولی براي شود، کشته مظلومانه هرکس یعنی 32الْقَتْلِ فِّی

 فارشس مقتول، وارث براي قصاص حق داشتن مقرر ضمن آیه این در. کند روي زیاده] قصاص در[ نباید
                                                             

 313ص ،40ج بحاراالنوار،: ك.ر 27
درباره ابن ملجم این بود: ارفق یا ولدي باسیرك وارحمه و احسن الیه و اشفق » ع«از توصیه هاي امیرالمومنین به امام حسن   - 28

 287، ص 42علیه. یعنی فرزندم! با اسیرت نرم و مهربان باش. به او نیکی کن و شفقت بورز. همان، ج 
 فان شرابی من اسقوه و طعامی من اطمعوه: فرمود ملجم ابن درباره حضرت آن که اند آورده همچنین. 289- 288 ص ،42ج همان، 29
 من گرا پس. بدهید او به آشامم می و خورم می من آنچه از یعنی. علیها التزیدوه ضربۀ فاضربوه مت انا ان و رایی فیه رایت عشت انا

 بن علی نامیرالمومنی االمام مقتل الدنیا، ابی ابن. بیشتر نه و بزنید ضربت یک او به مردم، اگر و کنم، چه که دانم می خود ماندم، زنده
 االسالمیه، الثقافه احیاء مجمع و االسالمی االرشاد و الثقافه وزاهرة تهران،: اول چاپ( محمودي باقر محمد تصحیح ،»ع« طالب ابی

 40 ص ،)1411
 279 ص ،2ج) 1379 نگاه، انتشارات و زرین انتشارات تهران،: یکم و بیست چاپ( شهریار دیوان: ك.ر 30
 47 نامه البالغه، نهج 31
 33 آیه اسرا، سوره 32
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 به رديف جاي به را جمعی و بکشد را قاتل جز نباید یعنی. کند اسراف قتل در نباید هم او که است شده
  .رساند قتل
. تگرف جدي سخت باید را مساله این. عداوت در عدالت درباره بود روایات و آیات از شماري گذشت، آنچه

 قرین یزن یکدیگر حق به اندازي دست و ظلم غالبا بوده، اختالف و نزاع هرجا امروز، تا دیرباز از که بنگرید
 ادهم نب ابراهیم که نبود بیهوده. نکاهد مخالف حق از کسی که است آمده پیش ندرت به. است بوده آن
 چنین ماا نگوید، حق جز شود، خشمگین چون که هستم کسی جستجوي در سال بیست من: « گفت می

  »33.نیافتم را فردي
  کو؟ مرد شهوت وقت و است خشم وقت
  34 کو به کو دوانم مردي، طالب
 نگهايج تاریخ به. است دشوارتر عدالت رعایت شود، تبدیل عداوت به و یابد حدت و شدت مخالفت، هرچه
 از را یکدیگر هریش خواستند می بلکه شدند، نمی قانع یکدیگر کردن مغلوب به طرفین که بنگرید جهان

  .رسانند آسیب هم اطرافیان به و درآورند جا
 روگ در انسان بقاي و یافته شدت جنگ، و نزاع آتش که اي هنگامه در کرد؟ باید چه وضعی چنین در

 است این خپاس یک: داد توان می پاسخ چند پرسش، بدین او؟ شکست به موفقیتش و است دیگري نفی
 فراچنگ دیگري به ظلم با را آن خواهد نمی اگر. خواهد می بهایی چه به را خویش موفقیت انسان، که

 به را خویش توفیق انسان اگر اما. شود مغلوب خود، اینکه گو ورزد؛ می عدالت نیز عداوت در پس آورد،
 ود،ش غالب و موفق است ممکن کسی چنین. بورزد عداوت در عدالت تواند نمی هرگز بطلبد، قیمتی هر

  .است واقعی بازنده و شده خارج انسانیت مسیر از عدالت، از خروج با ولی
 ما مخالفان تنیس معلوم اینکه از بگذریم. است ظلم نیز ظالمان به ظلم که دانند نمی بسیاري سوگمندانه

 نمی مه باز است، ظالم ما مقابل طرف که کنیم فرض اگر اما. کنند ظلم عمد و علم سر از و باشند چنین
 و یست،ن وي به بدي مجوز کسی بودن ظالم. او غیر یا ظالم به است؛ ظلم ظلم،. کنیم تعدي بدو توانیم
 ینزاعهای گاه. است ظلم و ظلم نزاع که ظلم، و عدل نزاع نه او با نزاعش کند، می ظلم ظالمی به آنکه

 ظلم با ظلم نزاع به عدالتخواه، طرف از ظلم ارتکاب علت به سپس اما است، ظلم و عدل نزاع آغاز، در
  .پیشگان ظلم هب ستیزان ظلم استحاله از است شده ثبت فراوانی هاي نمونه تاریخ دفتر در. گردد می تبدیل

                                                             
 97 ص ،4ج الذخائر، و البصائر 33
 842 ص ،2 ج معنوي، مثنوي 34
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 بدي یشترب نیز آنها باشد، بدتر شان مقابل طرف هرچه. نیست ظلم ظالمان به ظلم اساسا بعضی، دیده در
 ظلم سیاه، اش کارنامه و است ظلم سراپا که کسی پندارند می. گردند می مباالت بی بیشتر و کنند می
  .شود ظلم نباید یا و شود ظلم او به بگوییم که ندارد معنا یعنی. ندارد معنا او به

 آن نقاتال »ع« حسین امام خون انتقام به وي. کرد ثقفی مختار ظالمان، با را رفتاري چنین از اي نمونه
 اما .شد خاطرشان تسلی موجب و ریخت شیعیان درون آتش بر آب کاري، چنین با و کشت را حضرت

 رد و کرد مثله و شکنجه را بعضی وي. عدالت مسیر از خروج و بود ظالمان به ظلم کرد، این جز آنچه
 که اريک. انداخت جوشان روغن از دیگهایی در و کوبید زمین به میخ با را پایشان و دست و افکند آتش

  35. آن احکام مغایر و است اسالم روح از دور یکسره
  :کرد فرزندانش به وصیتی چه ملجم، ابن از خوردن ضربت از پس امیرالمومنین، که بنگرید
 اهللا لیص – اهللا رسول سمعت فانّی بالرّجل تمثّلوا ال و ضربۀ فاضربوه هذه ضربته من مت انا اذا انظروا
 را او مردم، او ضربت از من اگر که بنگرید یعنی 36العقور بالکلب لو و المثلۀ و ایاکم: یقول – آله و علیه
: میگفت که شنیدم – آله و علیه اهللا صلی – خدا رسول از من که نکنید اش مثله. بزنید ضربت یک فقط

  .را گزنده سگ هرچند بپرهیزید، مثله از
 این هرچند شود، ظلم دشمن به نباید علوي اسالم در. است همین ثقفی اسالم با علوي اسالم تفاوت

 حقوق هب تجاوز و تعدي ثقفی، اسالم در اما. مومنان امیر قاتل و باشد) ملجم ابن( االشقیا اشقی دشمن،
 مین شمرده ظلم ظالمان، به ظلم و ندارد موضوعیت »دشمن حقوق« نام به چیزي اساسا و رواست دشمن

  .شود
 مخالف اب رفتارش از کسی، نبودن یا بودن عادل و است اختالف عرصه عدالت، معیار که شد اشاره پیشتر
 استی،ر به وي، که نیست معلوم اما باشد، عادل داوري تواند می نیست، دعوا طرف آنکه. شود می دانسته
 خویش، مخالف برابر در و باشد نزاعی طرف که شود می محرز کسی عدالت که هنگامی. باشد عادل

  .بپذیرد خویش علیه را حق و نکند تجاوز و تعدي او حق به. بورزد عدالت
                                                             

برخی مختار را ستوده و برخی دیگر نکوهیده اند. اختالف درباره وي بیشتر معطوف به مذهبش است و انگیزه و هدفش از قیام، نه  35
زیاده روي او در انتقام. هیچکس به مختار، به لحاظ افراطش در قصاص و ارتکاب اعمال مغایر شرع، اشکال نگرفته است. فراتر از این، 

و تاب فراوان در کتابهاي تاریخی آورده و تایید کرده اند. از اینجا می توان دانست که چه غفلتی از اصل عدالت در  اعمال او را با آب
عداوت شده است. تا کنون چند اثر درباره مختار نوشته اند که مفصل ترین آنها، کتاب تایید آمیز ذیل است: سید ابوفاضل رضوي اردکانی، 

 ز مطالعات و تحقیقات اسالمی)قم، مرکماهیت قیام مختار (
 47 نامه البالغه، نهج 36



|اسفندیاري محمد استاد  11 

 را هایش عیب مقابل در و شمارند می کوچک یا و بینند نمی را شان مخالفان هنرهاي مردم، از بسیاري
 عیفض مخالفانش هنرهاي دیدن در انسان چشم. دهند می نسبت آنها به هایی عیب یا و بینند می بزرگ
  .قوي عیبهایش مالحظه در و است
 زرگنماییب از و گردید خستو مخالف خوبی به و شد غالب یکسونگري این بر باید عداوت در عدالت براي

 را بدیها مخش چشم ولی است، بسته عیبی هر برابر در رضا چشم که اند گفته راست. کرد پرهیز بدیش
  :سازد می آشکار
  کلیلۀ عیب کل عن الرضا فعین

  37 المساویا تبدي السخط عین لکن و
  :است گفته جمله از او و بوده سعدي عنایت مورد مضمون این

  کند نگاه اگر انکار دیده به کس
  ناخوبی به دهد یوسف صورت نشان
  دیو در کنی نگه ارادت چشم به وگر

  38کروبی چشم به نماید ایت فرشته
 لزوم و است مجازات و جرم تناسب باب در که آوریم می پایان به سعدي از دیگر سخنی با را سخن
 درما دشنام مرا فالنی گفت و آمد پدر نزد حاکمان از یکی پسر گوید می وي. عداوت در عدالت رعایت

 ایدب گفت دیگري و کشت، را او باید که گفت یکی چیست؟ وي مجازات گفت حاضران به حاکم. داد
. است تبعید کیفرش که گفت دیگر یکی و کرد، مصادره را اموالش باید که گفت یکی آن و برید، را زبانش

  :گفت فرزندش به حاکم اما
 که انچند نه ده، مادر دشنام نیز تو خواهی، انتقام ضرورت به اگر و کنی، عفو که است آن کرم! پسر اي

  39.خصم قبل از دعوي و باشد تو طرف از ظلم آنگه که بگذرد، حد از انتقام
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