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حرکت تاريخي اس�ام ش�يعي در زمان هاي گوناگون 
بر يک محور اصيل اسامي اس�توار بوده است؛ تاش 
براي اس�تقرار حکومت بر مبناي آموزه هاي سياس�ي 
اس�ام. اين تاش عملي گس�ترده، مس�تمر و جدي 
از س�وي مس�لمانان و آن هم با هدف نهايي تش�کيل 
حکومت، در درونمايه، ريش�ه و کنه خود چنين پيامي 
دارد که اين کن�ش عملي بايد مبتني بر سلس�له هاي 
آموزه هاي نظري باش�د. آموزه هايي که از يکسو مؤيد 
و از سويي ديگر مشوق و محرک چنين کنشي باشند. 
اين برداش�ت از آموزه هاي اسامي مبتني بر تفسيري 
از دين در ميان مس�لمانان اس�ت که به  ط�ور اختصار 
مي ت�وان از آن ب�ا عنوان »اس�ام سياس�ي«ياد کرد. 

   
  اسام سياسي و ديِن حداکثري

 عبارت اس��ام سياس��ي در برگيرنده  جام��ع آموزه هاي 
اجتماعي و سياسي دين اسام اس��ت. تفسيري ديگر که 
تاش بر آن داش��ته تا نظريه ديِن حداقلي را مبناي عمل 
مسلمانان قرار دهد؛ نظريه اي که مخالف ايجاد و استمرار 
حرکت هاي سياسي با محوريت دين بوده است. اين نسخه  
بدي��ل جريان هاي س��کوالر در جوامع اس��امي هيچ گاه 
نتوانس��ته و نخواهد توانس��ت که مبناي عمل اجتماعي 
مس��لمانان قرار گيرد، چرا که تقليِل آموزه هاي اس��ام به 
معنويت محض فردگرايانه، هيچ سند عملي در اسام ندارد 
و تنها وس��يله اي براي خروج دين از زندگي بشريت است. 
هرچند با اين نقاب رياکارانه که دين را بايد در پستوي ديرها 
و معابد و خلوتگاه ها و چهار ديواري هاي شخصي مراقبت 
کرد و از آلوده شدن دامان آن به سياست ممانعت به عمل 
آورد. اين ادعا در اصل داراي اين تناقض عجيب اس��ت که 
حفظ دين در حقيقت به معناي اجراي منويات آن است و با 
بردن دين به داخل چهارديواري ها اين امکان که دين اجرا 
و حفظ شود، عمًا از ميان مي رود. در حالي که حفظ واقعي 
دين درگرو تاش براي پياده کردن اصول آن است. استدالل 
خاصه و کوتاهي که در اين منطق مي توان اتخاذ کرد، طرح 
اين پرسش است که اگر مي پذيريم موظف به اجراي دين 
هستيم و دين در کنج محراب، اجرايي نمي شود؛ پس اجراي 

دين به معني دنيوي کردن دين است يا ديني کردن دنيا؟
  کارکردگرايي دين

از قديم االيام و در همه مکاتب فلسفي، مي توان رد پاي دو 
گروه تفکر را مش��اهده کرد؛ گروه نخس��ت »ذات گرايان« 
هس��تند که به ش��ناخت نفس و ماهيت پديده ها فارغ از 
کارکرد اجتماعي آن مي پردازند و مي کوش��ند تبييني از 
چيستي مفاهيم آن ارائه دهند. در مقابل »کارکردگرايان« 
قرار دارند که وجه اصلي تمرکز خود را بر کارکردهاي پديده 
قرار مي دهن��د و اثرات آن را بر محي��ط پيراموني و جامعه 
مورد سنجش قرار مي دهند. گرچه شناخت ماهيت دين 
في نفس��ه مهم بوده و چارچوب مکتب را تشکيل مي دهد 
)کارکردگراي��ان اهميتي ب��ه چيس��تي و حقانيت پديده 
نمي دهند؛ تنها اثراتش را بررسي مي کنند( اما قابليت هاي 
دين اسام در حوزه کاربردي آنچنان گسترده است که حتي 
با منطق کارکردگرايان نيز مي توان اهميت و حجيت دين را 

از حيث فايده بخشي دنيوي، اثبات کرد. 
به عنوان مثال؛ چند کارکرد اساسي دين در ابعاد فردي و 

اجتماعي را مي توان موارد زير دانست:
1- حل مسئله رنج و شر: از ديرباز موضوع »رنج کشيدن« 
بش��ر به عنوان دغدغه و يک ناآرامي روحي- رواني مطرح 
بوده است. طرح پرسش هايي از جمله اينکه انسان چرا بايد 
رنج بکشد؛ چرا همه انسان ها از اين درد و رنج سهم يکساني 
ندارند؟ و موضوعاتي از اين قبيل با نگاه ديني پاس��خ داده 
مي ش��وند و غالباً مورد پذيرش مردمان نيز واقع مي شود. 
پاسخ هايي چون مسبب بودن انس��ان ها )با اختيار خود( 
در تشديد آالم؛ اقتضايي بودن برخي رنج ها و شرور در اين 
دنيا؛ رنج به عنوان مسيري براي رشد و تکامل و. . . توسط 
دين و تعاليم انبيا مطرح مي ش��ود و آدمي را براي پذيرش 
رواني رنج هاي وارده آماده مي کند. دين اسام البته برخاف 
مسيحيت با موضوع رنج از موضع انفعال برخورد نمي کند و 
حتي به جاي رنج پذيري، تشويق به مقابله با آالم و دردهاي 
بش��ري نموده و دغدغه مبارزه با ظلم و ريشه هاي شرور را 
صادر مي کند که اساساً انسان دين مدار را در ورطه اي شاداب 

و پرچالش در حيات دنيوي قرار مي دهد. 
2- آرامش رواني و ممانعت از بروز ترس هايي نظير )ترس از 
تنهايي، ترس از مرگ و . . . ( از جمله کارکردهاي عيني دين 
است که همه مطالعات علمي نشان داده دين مي تواند در 

اين زمينه مثمرثمر واقع شود. 
3- حل تنازع و تعارضات بش��ِري: زندگي دنيوي و مادي 
انسان ها همراه با کش��مکش و چالش هايي رنج آور است و 
اصوالً مقوله هايي چون ثروت و قدرت و ساير امور دنيوي، 
رقابت پذير و کش��مکش زا هس��تند و تنها امور معنوي و 
باورهاي ديني ان��د که در تقليل تع��داد نزاع ها و چالش ها 
توفيق دارند. بر اين اساس، دين به سبقت در خيرات توصيه 
مي کند و متقابًا برتري طلبي در امور مادي را � از آن رو که 

مايه  خصومت است � نهي مي کند. 
4- معنابخشي به زندگي: در زندگي امروز بشر، پوچ گرايي و 
عاري از معني بودن، وجه غالب و حاکم بر انساِن نوعي که از 
دين گريخته است،مي باشد. اين مسئله از آن جهت اهميت 
ويژه دارد که بسياري از انسان ها از زندگي روزمّره  خود بيزار 
مي شوند و گاه، حيات اجتماعي را رها مي سازند و گاه دست 
به نابودي خويش مي زنند و اين امور زاييده  بي معنا خواندن 
زندگي و انحصار هستي و عالَم، به ماده و گرايش به بي ديني 
است. شهيد مطهري)ره( در مطلبي به زندگي صادق هدايت 
به عنوان يک مصداق از اين موضوع اشاره مي کنند: »صادق 
هدايت چرا خودُکشي کرد؟ يکي از علل خودکشي او اين 
بود که اشراف زاده بود. او پول توجيبي بيش از حد کفايت 
داش��ت اما او از موهبت ايمان بي بهره بود و جهان را مانند 
خود بوالهوس و گزافه کار و ابله مي دانس��ت. لّذت هايي که 
او مي شناخت و با آنها آشنا بود، کثيف ترين لّذت ها بود و از 
آن نوع لّذت ديگر چيز جالبي باقي نمانده بود که هستي و 
زندگي ارزش انتظار آنها را داشته باشد؛ او ديگر نمي توانست 

از جهان لّذت ببرد.«
 دين ابزاري بس��يار کارآمد براي معن��ي دادن به زندگي 
و حتي به تعبير ش��هيد مطهري »لذت ب��ردن از زندگي« 
است. به نظر مي رسد تنها راه معني دار شدن حيات، بسنده 
ندانستن حيات به همين مدت معدود دنيوي است و قائل 
شدن به فلسفه اي که در آن به حياتي ماوراي زندگي کنوني 
معتقد باشد؛ دنياي جديدي را پيش پاي فرِد مومن به اين 

اعتقادات باز مي نمايد. 
5- کنترل افراد جامعه: موارد ف��وق را مي توان تا حدودي 
اموري مشترک ميان مختلفه دانست و حتي براي برخي 
عرفان ه��ا و جريان ه��اي معنويت غيرديني ه��م قائل به 
اين کارکرد ش��د اما دين مبين اس��ام از حيث کارکردي 
ويژگي هايي دارد که اديان ديگر الاقل در حال حاضر چندان 
ادعايي در اين حوزه ندارند. دين اسام خود را داراي کمالي 
مي داند که با علم به ماهيت و کيفيت روابط ميان انسان ها، 
مي تواند اين روابط را تنظيم کند و از طريق احکام، قواعدي 
براي کنترل جامعه پي ريزي کند. دين در اين نگاه عاوه بر 
جهان ماورا، در خدمت دنياي مردم است و با کمک خودشان 

به حکم و حکومت ميان ايشان مي تواند بپردازد. 
مثال هاي فوق صرفاً از اين باب تش��ريح ش��د که از حيث 
کارکردي نيز )که زبان مشترک مؤمن و کافر است( به بيان 

اهميت ديِن حداکثري پرداخته شود. 
  روايات، مخالف نگرش تقليل گرايانه به دين

عاوه بر اين تحلي��ل کارکردگرايانه، مي ت��وان بر تحليل 
محتوايي دين هم اس��تناد کرد. آموزه هاي اصيل و مسلم 
ديني ش��يعه هرگز اعتقادي ب��ه دوقطبي دي��ن و دنيا يا 
دنيوي و اخروي نداشته اس��ت. کام گهربار اميرمؤمنان 
علي)ع( در تش��ريح نگاه اس��ام به چنين مقوله اي چنان 
دقيق، موشکافانه و عميق اس��ت که گويي ايشان در برابر 
چنين تفاسيري تقليل گرايانه از دين استدالل مي کرده اند؛ 
»نس��بت به دنيا چنان باش که گويي هميشه در اين سرا 
اقامت خواهي گزيد و مقيم اين دنيا خواهي بود و نسبت به 
آخرت چنان که گويي همين فردا رخت از اين دنياخواهي 
بست و عزم اقامت سرايي ديگر خواهي کرد.« در حقيقت با 
وجود آموزه هاي واضح و شفاف و دقيقي مانند اين حديث 
معتبر، سؤال اصلي اين است که تفاسير تقليل گرايانه چگونه 
مي توانند مستند بر متن ديني باشند؟ سؤال اساسي تر اين 
است که مگر جز روش ش��ناخت درون ديني و محتوايي 
اسام، شناخت ديگري مي تواند معتبر باشد؟ عامه مصباح 
يزدي در کتاب »واليت فقيه« مقوله روش دين شناس��ي 
را به عنوان نقط��ه عزيمت خود در بح��ث واليت فقيه قرار 
داده اس��ت و چنين اس��تدالل مي کند که دوقطبي»دين 
حداقلي- دين حداکثري«، نتيجه  قبول حصول شناخت 
ديني به روش برون ديني بوده است و اين روش با لحاظ اين 
نکته که هيچ شناختي از اسام بدون مراجعه به محتواي آن 
نمي تواند درست باشد، از حيزانتفاع ساقط است. چه آنکه 
شناخت از هر مقوله اي، جزو مفاهيم پسيني مي تواند باشد، 
نه پيش داوري هاي پيشيني. يعني بدون مراجعه به دين يا 
هر چيز ديگر، نمي توان در مورد شناخت آن صحبت کرد. 
فروکاستن اس��ام به معنويِت محِض فردگرايانه و سپس 
ايجاد دوقطبي دين و دنيا و متعاق��ب آن دوقطبي دنيوي 
و اخروي، از چنين فلسفه ش��ناختي استنتاج شده است. 
آنجا که امام رضا )ع( صراحتاً س��خن از نکوهش فراموشي 
دنيا براي آخرت و فراموش��ي آخرت ب��راي دنيا، در کتاب 
عيون الرضا)ع( مي فرمايند: »هرکس دنيا را به خاطر آخرت 
خود و آخرت خود را به خاطر دنياي خ��ود فروگذارد از ما 
نيست.« با توجه به اين حديث مي توان گفت که دوقطبي 

دنيوي و اخروي هيچ مبنايي در آموزه هاي اصيل ما ندارد 
و آنچه ميان اين دو حاکم اس��ت، رابطه پيوستگي است نه 
گسستگي و انقطاع. به تعبيري »تفکيک سکوالريستي ماده 
از معنا، دنيا از آخرت، معاش از معاد، حق از تکليف، عين از 
ذهن، واقعيت از حقيقت.« آري هيچ  يک از اين بريدگي ها و 
انقطاعات در فرهنگ اسامي جايي ندارد و معنويت اسام نه 
 فقط در محراب، بلکه در سياست و اقتصاد و جهاد و حکومت 

و خانواده و مزرعه و دانشگاه و همه جا حضور دارد.«
  پيوستگي ميان جهان بيني و جهان سازي

در سطح تحليلي ديگر مي توان از مقوله ارتباط منطقي و 
پيوستگي بين مفاهيم جهان بيني و جهان سازي يادکرد. 
هر جهان بيني از آن  رو جهان بيني به  حس��اب مي آيد که 
منجر به يک نوع خاص از جهان س��ازي، جامعه س��ازي و 
نظام سازي مي ش��ود. در حقيقت جامعه س��ازي استمرار 
طبيعي جهان بيني در عرصه عملي و ظهور بايس��ته هاي 
هنجاري آن جهان بيني در اجراست. اسام يک جهان بيني 
است؛ بنابراين بايد داراي جهان سازي باشد. به تعبيري از 
يکي از اساتيد برجسته، »جهان بيني بدون جهان سازي و 
جامعه سازي، تنها سلسله اي از مفاهيم خشک و تجريدي 

صرف است.«
  مردم ساالري ديني

درباره مردم س��االري ديني به  عنوان يک روش و به  عنوان 
فلس��فه و نوعي از نظام سياس��ي، بايد به مبان��ي نظري و 
ريش��ه هاي تحقق آن عناي��ت داش��ت. ازاي��ن رو درباره 
مردم ساالري ديني چنين بايد گفت که اين مقوله به عنوان 
استمرار عملي انديشه هاي سياس��ي- اسامي به حساب 
مي آيد. مباني نظري مردم س��االري ديني، منتج از اسام 
و اصول اساسي انديشه سياسي آن اس��ت. به اين معنا که 
مردم س��االري ديني ي��ک ترکيب پيوس��ته و يک هويت 
يکپارچه است؛ و چنين نيست که اين عبارت با سنجاق دين 
به مردم ساالري يا برعکس ايجاد شده است بلکه استدالل 
ما اين اس��ت که محتواي دين اس��ام و همچنين سنت و 
سيره رسول خدا)ص( و ائمه اطهار)ع( مؤيد مردم ساالري 

ديني بوده است. 
مردم ساالري ديني از نگاهي ديگر، تاش براي جامعه سازي 
در وجه سياسي آن است. در حقيقت با توجه به استدالل بند 
سوم اين نوشته که هر جهان بيني را معطوف به جهان سازي 
معنا کرد مي ت��وان گفت که مردم س��االري ديني، عبارت 
است از جامعه سازي و جهان س��ازي دين اسام در عرصه 
سياسي و اجتماعي. بدين معنا مردم ساالري ديني، گوياي 
رابطه پيوستگي عميق و نفي انقطاع ميان دين و دنيا و دنيا 
و آخرت در انديشه اسامي نيز هست و در مجموع مي توان 
چنين استدالل کرد که در درجه اول دين اسام يک دين 
سياسي اس��ت و حاوي محتوا و نظرات سياسي است. اين 
ماهيت گوياي اين نکته است که دين اسام نافي انديشه 
س��کوالر و انقطاعي بين پديده ها و مفاهيم مختلف است؛ 
در نهايت اينکه مردم ساالري ديني به  عنوان نظام سياسي 
پيشنهادي انديشمندان اسامي، نوعي تاش در راستاي 
پياده کردن اصول اسام سياسي و جامعه سازي بر مبناي 

جهان بيني اسامي است. 
تأمل در نگاه حداکثري به دين و کارکردهاي اجتماعي آن 
و همچنين پيوستگي ساختار جهان بيني با جامعه سازي، 
چنين اقتضا مي کند که جامعه نسبت خود را با حاکميت 
دين ابراز نمايند که در اينجا مردم ساالري ديني پررنگ تر 
از هميش��ه نقش ايفا مي کند. مباني مردم ساالري ديني 
عبارت از خدامحوري، توس��عه هس��تي از عالم ماده بر 
عالم ملکوت و پيوند دين با نيازهاي اجتماعي اس��ت که 
همگي منطبق با نگاه حداکثري به دين اس��ت. در نظام 
مردم ساالري ديني، نظام سياسي بر دو رکن الهي و انساني 
استوار است و اين نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادي 
اسام، رابطه مردم و حکومت را تبيين مي کند تا کنترل 
اجتماعي را در باالترين س��طح در دست بگيرد. سطحي 
که در آن اصولي نظير فضيلت محوري، هدايت محوري، 
حاکميت الهي، ايمان ديني، انتخاب مردمي، آرمانگرايي، 
تکليف مح��وري، شايسته س��االري، قان��ون محوري و 
رضايتمندي قرار است محقق شود. اينها ميسر نيستند 
جز با نگاهي حداکثري به توانمندي بالقوه و بالفعل دين 

در عرصه مديريت کان اجتماع. 

تأم�ل در ن�گاه حداکث�ري ب�ه دي�ن و 
کارکرده�اي اجتماع�ي آن و همچنين 
پيوس�تگي س�اختار جهان بين�ي ب�ا 
جامعه س�ازي، چنين اقتض�ا مي کند که 
جامعه نسبت خود را با حاکميت دين ابراز 
نمايد ک�ه در اينجا مردم س�االري ديني 
پررنگ تر از هميش�ه نق�ش ايفا مي کند

ه�ر جهان بين�ي از آن  رو جهان بين�ي 
به حس�اب مي آيد که منجر ب�ه يک نوع 
خ�اص از جهان س�ازي، جامعه س�ازي و 
حقيق�ت  در  مي ش�ود.  نظام س�ازي 
جامعه سازي استمرار طبيعي جهان بيني 
در عرص�ه عمل�ي و ظهور بايس�ته هاي 
هنج�اري آن جهان بين�ي در اجراس�ت

مردم ساالري ديني  نتيجه نگاه حداکثري به اسالم

مت�ن زي�ر يادداش�تي از س�يدکاظم  
س�يدباقري، مدير و عض�و هيئت علمي 
گ�روه سياس�ت پژوهش�کده نظام هاي 
اس�امي ب�ا موض�وع »بررس�ي جايگاه 
عدال�ت در اخ�اق سياس�ي« اس�ت. 
يکي از مباحث کليدي در اخاق سياس��ي 
اسامي عدالت است. ايمان به خدا و رسولش 
آنگاه که همراه با يقين و بدون شک باشد، 
ثمره عقل اس��ت که نهايت حکمت اس��ت. 
مجاهدت با مال، سخاوتمندي است که به 
اعتدال در قوه شهوت برمي گردد و مجاهده 
با نفس، شجاعت است که مربوط به نيروي 
غضب اس��ت به ش��رط به کارگيري عقل و 
حد اعتدال انديش��وران اخ��اق و حکماي 
مسلمان، اعتدال نفس در اين سه را عدالت 

مي گويند. 
عدالت، حاصل و نقطه اعتدال همه فضايل 
است و از اين بزنگاه است که آن دو دست به 
هم مي دهند و راهنماي جويندگان اخاقي 
در عرصه فردي و اجتماعي مي ش��وند. در 
انديشه سياس��ي اس��ام و روايات يکي از 
فضيلت هاي بنيادين، عدالت معرفي ش��ده 
است که ريشه و اساس آن در اعتدال قواي 
نفس معرفي می ش��ود. ع��دل و اعتدال به 
هم گ��ره مي خورند و هر گاه که انس��ان در 
نيروهاي جان خويش به اعتدال رسد و حق 
هر کدام از قوا را به شايس��تگي ادا کند، به 

عدالت رسيده است. 
در ميان انديش��وران مس��لمان نيز عدالت 
در هس��ته مرکزي ديگر فضاي��ل و در کنار 
اعتدال نشس��ته اس��ت و از آنجا که عدالت 
در نقط��ه مرک��زي اعتدال اس��ت، برترين 
فضايل مي باش��د و به تنهايي داراي شرف 
برتر و مرتب��ه عالي اس��ت   و عدالت حالتي 
براي نفس اس��ت که با آن، خشم و شهوت 
مديري��ت مي ش��وند و آن دو را بر مقتضاي 
حکمت، حرک��ت مي دهد و آنه��ا را در رها 
ب��ودن يا س��ختگيري، بر اس��اس حکمت، 

ضابطه مي بخشد. 
ابن ابي الحدي��د در ش��رح نهج الباغه ذيل 
حکمت ۶۸ که فرم��ود: »الَي��َري اَلَْجاِهل 
إاِلَّ ُمْفِرط��اً أَْو ُمَفرِّطاً« مي نويس��د: عدالت، 
اخاق ميان��ه و متوس��ط اس��ت و صفت��ي 
پس��نديده در ميان دو امر نکوهيده )افراط 

و تفريط( است. 
مرحوم عام��ه طباطبايي پس از بررس��ي 
اص��ول اخاقي به اين نکته اش��اره مي کند 
که جمع ش��دن فضايل در يک فرد او را به 
ملکه چهارمي به نام عدالت مي رساند. وي 
مي نويسد: »حد اعتدال در قوه شهوت، عفت 
ناميده مي ش��ود. حد اعتدال در قوه غضب 
شجاعت است و س��وي افراط آن، بي باکي 
و تفريط آن، ترس است. حد اعتدال در قوه 
فکر، حکمت نام دارد که اف��راط آن جربزه 
نام دارد که دس��ت اندازي فکر به هر سويي 
و افراط در فکر است و تفريط آن »بادت« 
و کودني اس��ت که از کار انداختن قوه فکر 
اس��ت. آنگاه که اين ملکه ها در کسي جمع 
ش��د، ملکه چهارمي توليد مي ش��ود که را 
»عدالت« گويند و آن دادن هر صاحب حقي 

را حق خودش و قرار دادن هر چيز در جاي 
خود اس��ت و دو جانب آن يا افراط است که 
»ظلم« نام دارد يا تفريط ک��ه »انظام« و 
ظلم پذيري اس��ت و از هر اصلي، شاخه ها و 
فروعي برمي آيد، مانند بخشندگي، قناعت، 
ش��کر، ش��کيبايي، ش��هامت، جرئت، حيا، 
غيرت، نصيح��ت، کرامت، تواض��ع و ديگر 
فروع که در کتب اخاقي آمده است. کار علم 
اخاق آن است که حد کمينه و بيشينه هر 

کدام از اين موارد را بيان مي کند. 
اصل بحث در عدالت علم اخاق، رس��يدن 
به قوه اعت��دال و دوري از اف��راط و تفريط 
اس��ت و عدالت، جامع و شامل همه فضايل 
و بزرگواري هاي ديگر اس��ت و به نحوي که 
عدالت با ديگر مکارم اخاقي مازم اس��ت، 
حال اگر اين صفت پس از آراس��تگي جان 
به س��ه قوۀ حکمت، عفت و شجاعت باشد 
معلول تحليل مي گ��ردد و اگر عدالت، خود 
موجب تعادل در سه قوه ديگر گردد، علت 
خواهد بود. پس با حاکمي��ت روح اعتدال، 
عدالت که دادن حق هر صاحب حق است، 
به دس��ت مي آيد. عدالت اخاق��ي، زماني 
محقق مي شود که حق هر يک از قواي نفس 
به اعتدال و ميزان اس��تحقاق و استعدادش 

داده شود. 
فضيلت عدالت، وقتي ک��ه به عرصه اخاق 
سياسي وارد مي ش��ود، بزنگاهي دارد و آن، 
ريزش عدل از جان حاکم، کارگزار و ساختار 
اخاقمند به جامعه و اعمال قدرت اس��ت 
که بر رفتار او، اعت��دال را حاکم مي کند. به 
بيان ديگر، در مکتب اسام، اين اصل، تنها 
در ديگ��ران و عرصه اجراي ق��درت، رصد 
نمي ش��ود، چنين نيست کس��ي که خود، 
آراس��ته به عدالت نباش��د، بتواند حقيقت 
عدالت را در جامعه عملي سازد. پس عدل 
در مفهوم اخاقي و فردي آن، زيربناي همه 
عدالت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي 
است. حضرت علي )ع( مي فرمايد: » کسي 
که به خود ظلم مي کند، چگونه ممکن است 

در حق ديگران عدالت ورزد.« 
لذا در اخ��اق سياس��ي از منظر اس��ام، 
امري که آن را به شفافي از مکاتب رقيب و 
ليبراليسم جدا مي سازد، آن است که پس از 
آراستگي جان و نفس حاکم به عدل، نوبت 
به جامعه مي رسد و چنين شخصي مي تواند 
تدبير امور خلق و قدرت کند و جامعه را به 
سوي فراگيري فضيلت هاي اخاقي راهبري 
کند. با توجه به اين راهبرد است که پيامبر 

گرامي اسامي)ص( فرمود:
َساَعٌه ِمْن إَِماٍم َعْدٍل أَْفَضلُ  ِمنْ  ِعَباَدِه َسْبِعيَن 

َسَنًه. 
يک ساعت از پيشوايي که دادگر است، برتر 

از 70 سال پرستش است. 
در همين باور است که پيروزي به قيمت ستم 
بر ديگران يا حاکم کردن ستمکاران، ارزشي 
نداش��ته و خروج از مس��ير عدال��ت تحليل 
مي گردد و هرگ��ز هدف، وس��يله را توجيه 

نمي کند، هر چند هدفي مقدس باشد. 
از منظر اخاق سياسي اسامي، ظلم، مادر 
همه بدي ه��ا و بدبختي هاس��ت. پيام اکرم 
ذائِل «]۹[،  ل��ُم األُم الرَّ )ص( فرم��ود: »الظُّ
»ظلم«، اعم از فردي و اجتماعي است و غالباً 
هنگامي که به عرصه سياسي وارد مي شود، 
به همراه آن استبداد مي آيد و آن زمان که در 
جامعه اي استبداد حاکم شود، همه رذالت ها 
و پستي هاي اخاقي ديگر نيز به دنبال آن 
مي آيد و جامعه از اعتدال خارج مي ش��ود. 
پس در آن جامعه کسي به احقاق حق خود، 
اميد ندارد و افراد با چاپلوسي، تملق و انجام 
هر گونه رفت��ار ناعادالنه اي تاش مي کنند 
تا خود را به فرد خودکامه، نزديک س��ازند. 
در اين گونه جوامع، اولين گمشده، اخاق 
اس��ت. عدالت، بنياد فضيلت ها که نباشد، 
فرد، جامعه و سياست، س��اختار و کارگزار 
همه دچار فس��اد مي ش��وند و ناشايستگي 
و ناپس��ندگي اخاقي در جامعه حکمران 

مي گردد. 
منبع: خبرگزاری مهر

 عدالت 
عنصر کليدي در اخالق اسالمي است

درنگ

عدالت، حاصل و نقط�ه اعتدال 
هم�ه فضاي�ل اس�ت و از اي�ن 
بزنگاه اس�ت ک�ه آن دو دس�ت 
ب�ه ه�م مي دهن�د و راهنم�اي 
جوين�دگان اخاق�ي در عرصه 
فردي و اجتماعي مي ش�وند. در 
انديشه سياسي اسام و روايات 
يک�ي از فضيلت ه�اي بنيادين، 
عدالت معرفي ش�ده اس�ت که 
ريش�ه و اس�اس آن در اعتدال 
ق�واي نف�س معرفي می ش�ود
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