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 آخرالزمان یگمشده ؛عدالت

 

 مقدمه

 کندیجدا م ایفِرَق دن گری( را از دیعشریاثن یهعی)ش عیّکه تش ییهاشاخصه نیاز مهمتر یکی

عدالت خدا را  گرید قفِرَ. عدالت خدا را اثبات کند ،یعقل لیبا دال تواندیم عیّاست که تش نیا

خدا در وجه کامل  عدالت. ستندیاما با توجه به اعتقادات خود قادر به اثبات آن ن ؛قبول دارند

ظهور، پُر شدن  یاصل یهااز شاخصه یکی اصالً. شودیم یالزمان متجلدر عصر ظهور صاحب خود

مُلِئَتْ جَوْراً َو رْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا الْأ اُمْلَی»متواتر  تیدر روا هنچچنا. جهان از عدل و داد است

نبوت و معاد  و دیتوح ،یعنی نید در چند اصل یو سنّ عهیش. شده است دیبر آن تأک «ظُلْماً

 یو خواستار عدالت خداوند است و برا داندمی نبوت یامامت را در ادامه عهیاما ش ؛مشترکند

بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وََحبْلٍ مِنَ »آل عمران  یسوره ۱۱۲ یهیآ در. زمان استعدالت به دنبال امام یاجرا

 نیا نیب دیامامت است و با« حبل من الناس»رسالت و مراد از « حبل من اهلل»منظور از « النَّاسِ

کند  یکه رسول اکرم به اذن خدا امام را معرف یتنها هنگام یعنی ؛بسته شود یوندیدو، گره و پ

 .شودیگره )عقد( بسته شود، عدالت برقرار م نیو ا
 

 ایدن ییبایعدالت و ز یرابطه
عدالت و  شودیمفهوم م نیالبته اعتقاد به ا ،خودش یدر جا یزیقرار گرفتن هر چ یعنیعدالت 

 .میخواستار عدالت م،یاعتقاد دار قتیچون به حق ما. نظم است یعنی گرید یآن مفهوم یاجرا

همراه هم  دیبا ییبای)حق، عدل، نظم و ز آوردیم ییبایو نظم ز شودیعدالت باعث نظم م یاجرا

 .(شودیم بایز ایصورت دن نیدر ا باشند

 ؛شودیزشت م ایاست که دن نیاز ظهور ا شیمدرن پ تیجاهل یشاخصه

 .انداست که مردم حق را گم کرده لیدل نیاست و عدالت در آن کم است و همه به ا نظمیچون ب

 دیبا. کند یرا با عدالت معرف عیّتش دیبا عهیش. است آخرالزمان در مردم یشدهگم ،عدالت
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شما  د؛ینباش تفکرات گردی یسفرهجمع کردن  دنبال. میعدالت را به مردم بچشان ینیریش

( عیّشما )تش یسو مردم به( تا دیکن یرا معرف عهیش ی)الگوها دیخود را پهن کن نیگرن یسفره

کرده است  رییتغ ییبایاز افراد به ز ینگاه بعض امروز. است ییبایفطرتاً خواستار ز انسان. ندیایب

. کنندیم جادیمانند لک ا یوبیخود ع یبر چهره ادیز یهانهیو هز یکه با عمل جراح ییتا جا

مَعَ  ی ّعَلِ»فرمودند:  امبریپ. نداشتن نظم و اجرا نشدن عدالت و گم شدن حق است لیبه دل نیا

 ؛«یٍّ الْحَِقّ وَاْلحَقُّ مَعَ عَلِ

 حق خواندن و به عدالت دعوت کردن مردم را به ،ما یفهیوظ پس

 .عدالت است یو سپس اجرا

ها را بفهمند و فرقه گریتفاوت ما و د ایتا مردم دن میبساز عهیش عدالتِ یبر مبنا یکشور دیبا ما

 .خواستار عدالت شوند
 

 عدل مقابل ینقطه ؛ظلم
تفاوت  .است عدل مقابل یاز موضع خودش و نقطه ریبه غ ءیوضع ش یبه معن یظلم از نظر لغو

خودش باشد و به او داده شود؛  یسر جا یهر کس حق یعنی عدالت ست؟یعدل و قسط در چ

حق  یعنیشود. قسط  غیظلم و ستم شود و حقش از او در یبه فرد نکهیا یعنی آن مقابل ینقطه

و ساخت  نیدرصدد گرفتن فلسط لیاسرائیبن. روا نکنند ضیتبع یعنی ؛ندهند یگریرا به د یکس

 مانیعدالت را در زمان حضرت داوود و حضرت سل ینیریچون ش ؛است مانیمجدد معبد سل

 نیخواندن ا کرد و با پادشاه فیخود را تحر یهاکتاب لیاسرائیبن هرچند. بود دهیو د دهیچش

 انتیکه د شودیاجرا م یاما عدالت زمان ؛کردند یگذارهیرا پا استیو س نید ییجدا امبر،یدو پ

 بر افزون .است قتیحق یشهیعدالت، شناخت ر فیتعر یحق است و مبنا انتیهم باشد چون د

عدالت رسول خدا  زین لیاسماعیبن. ستیحق ن کند،یم یچه خدا معرفجز خدا و آن یزیچ نیا

و نخواهند  دندیطعم عدالت را نچش گریپس از آن د اما ؛انددهید یمدت یرا برا نیمنؤرالمیو ام

 ثیحد یمبنا بر. ظهور کند ءایو اوص ءایانب یعصاره یعنیزمان که امام یمگر در زمان ؛دیچش

 ستیخود ن یسرجا یزیچ چیقبل از ظهور ه« الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً اُمْلَی»

عقل است و هرجا که  نیعدالت ع گر،ید ینگاه در. ردیگیم را فرا ایدن تیو جاهل هایو زشت

ظلم،  گرید یمعن. بدون علم اجرا کرد شودیو عدل را نم کندیم رعدالت نباشد جهل آنجا را پُ

 ریرا از ستم در غ یزیظلم مقابل نور و چ» :دیگویفارس ماست که مقابل نور است. ابن یکیتار

 «موضع خود نهادن است.
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 نآظلم در قر یمعن
 .ستیکاربا ستم و ستم کارپی مورد در آن بارِ ۲۹۰ و شده تکرار قرآن در بار ۳۱۵ ظلم یواژه

شرک  یانعام به معن یسوره ۸۲ یهیدر آ ظلم. موضوع است یباال تیتکرار نشان از اهم نیا

 .خارج شود یکه از حدود اله یکس یعنیطالق، ظلم  یاول سوره یهیدر آ .استفاده شده است

 یبقره به معن یسوره ۵۷ یهیدر آ ظلم. کشتار ناحق دارد یاسراء ظلم معنا یسوره ۳۳ یهیآ در

 یسوره ۹ یهیو در آ یانصافیب یزخرف به معن یسوره ۷۸و  ۷۷ و ۷۶ اتیزدن و در آ انیز

و مال مردم را برداشتن و خروج از عقل و علم از  یدزد. قرآن است اتیانکار آ یاعراف به معن

 ظلم در قرآن است. یمعان گرید
 

 عقوبت ظلم
از آن وجود  دیو تهد میآمده است، ذم عظ انیدر اخبار متواتر از ائمه هرجا سخن از ظلم به م

است که امر  یلق در نزد خدا کسخَ نیترلیو ذل نیترستپَ»فرمودند:  رسول اکرمدارد. 

، ص ۷۵بحاراألنوار، ج ) «.رفتار نکند و ظلم کند یآنان به راست انیمسلمانان در دست او باشد و م

۳۵۲) 

غررالحکم ) «.شودیو به نکبت مبدل م گرددیم عیها ضابه سبب ظلم، نعمت»فرمودند:  یعلامام

 (۳۳۱، ص ۱و دررالکلم، ج 

 نبودن امام پس ؛امامت است ،نعمت نیظلم است و بزرگتر ،هانبودن و گرفتن نعمت یاصل عوامل

 و هاسختی یواسطه خدا به ای شوندیفقدان م نیخودشان عقالً متوجه ا ای مردم .ظلم است

چون  ؛خوردیهم مب اینظم دن ،در آخرالزمان علت نیهم به. فهماندیمشکالت و بالها به آنها م

در  سجادامام. اندو هوا و هوس شده یپرستایو دچار دن شناسندیو مردم حق را نم ستیعدل ن

از خدا نداشته  ریبه غ یکه دادرس یفرزندم که بر کس یزنهار ا»باقر فرمودند: خود به امام تیوص

 یقیو منتقم حق داردیالملوک برمندارد و دست به درگاه مالک یگریکه او کس د یظلم کن ،باشد

 (۳۰۸، ص ۷۵بحاراألنوار، ج )« .آوردیرا بر سر انتقام م

 لیاسرائیبن یگونه که وقتهمان دیآیزمان ماهلل، امامکه مردم مضطر شوند، منتقم آل یزمان

 یثیصادق در حدامام. را از خدا خواستند یشب ندبه کردند و ظهور منج 4۰مضطر شدند، 

 امام «دیسال را به آنان بخش 4۰۰سال از  ۱۷۰ لیاسرائیبن یو زار هیخدا به خاطر گر» :فرمودند

التفسیر، ) «.کردیخدا گره از کارشان باز م کردند،یندبه م زیما ن انیعیاگر ش»فرمودند: در ادامه 

 (۱۵4، ص ۲عیاشی، ج 
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را  ایدن ت،یبو کمک و حضور اهل یاله سمانیبدون چنگ زدن به ر تواندیادعا کرد که م بشر

است که بشر از  نیزمان انخواستن امام یجهینت امروز. اوردیوجود ب کند و عدالت را به تیریمد

 و اسراف امور یاز کشورها مردم در همه یبعض در. عاجز مانده است ایعدالت در دن یاجرا

 ؛و جنگ هستند یتنگدست ،فقر ه،یاز کشورها دچار سوء تغذ یو مردم بعض کنندیم یروادهزی

 .کندیرا طلب م یبه عجز خود اعتراف و منج یبشر روز البته
 

 از ظهور شیاقسام ظلم پ

 

 

 

 اهللحق 

 ؛نوع ظلم است نیظلم به خدا که بدتر

 النفسحق 

 ؛ظلم به نفس که شامل ارتکاب گناهان است

 الناسحق 

 .اخذه خواهد شدؤدر مورد آن م زین دیشه یکه حت گرانیظلم به د

 حق است. ظلم، کنار زدن حق و امامِ نیمهمتر

کار  ت از کنار زدن حق و امامت است بهکه صحب ییرا در جا «نیظالم»در اغلب مواقع  زیقرآن ن

بلند سر ،فرزند یاز آزمون قربان میکه حضرت ابراه یبقره هنگام یسوره ۱۲4 یهیآ در. برده است

 زیعهد )امامت( به فرزندان من ن نیا ایآ»ال کرد: ؤاز خدا س دیآمد و به مقام امامت رس رونیب

تنها  یعنی ؛«رسدیعهد من )امامت( به ستمکاران و ظالمان نم»در پاسخ فرمود:  خدا« ؟رسدیم

از ظهور،  قبل. مقام امامت[ است قیانجام ندهد، معصوم و عادل ]و ال یظلم گونهچیکه ه یکس

 در .است که نبودن آن ظلم است یالهامامت همان عهد . شودیاحساس م اینبود عدل در دن

که  گونههمان ؛کندیعدل است ظهور م نیو سپس امام که ع ردیگیرا م ایآخرالزمان ظلم دن

از  بعد. حاکم بود تیرا گرفته بود و دوران جاهل ایمبعوث شدند که ظلمت دن یرسول اکرم زمان

مردم را فرا گرفت؛  تیدوباره جاهل ،فرمودند فهیذَحضرت به حُ همانگونه که خود زین امبریپ

 .رسدیم انیزمان به پاکه تنها با ظهور امام یتیجاهل

 اقسام ظلم

اهللحق النفسحق  الناسحق   
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 آثار ظلم
تفرقه، لعن پروردگار و  جادیو زوال حکومت، ا یرانیمردم و سلب آرامش از آنها، و یتنگدست

 میخروج از صراط مستق ،ظلم .از آثار رواج ظلم در جامعه است یتنها بخش ...و یعقوبت اله

از مردم راه  یاز رسول اکرم بعض بعد .امامان هستند میصراط مستق ت،یباهل یگفته طبق. است

 یزمان. اورندیرا تاب ب یشدند و نتوانستند عدالت حضرت عل دیرا گم کردند و دچار شک و ترد

بر آنها عرضه  مانیو ا نی[ هستند و دیمردم مستضعف ]فکر شتریب ند،یایب یکه حضرت مهد

که  یو تنها با کسان کنندیو آگاه م داریاجه و مناظره کردن بحگروه را با م نیا امام. نشده است

 .جنگدیم کنند،یم یدر مقابل حق گردنکش
 

 نظم و تقوا یرابطه
باتقوا  ،نظمیب آدم« اهلل و نظم امرکم یبتقو کمیاوص»: کنندیم تیوص حسنبه امام یحضرت عل

و تقوا ندارد  ستیعادل ن نظمیفرد ب پس ؛مشکل دارد نظمیمفهوم عدالت در فردِ ب رایز ؛ستین

 حضرت. )نظم( است نی)تقوا( و قوان دیو تحقق عدالت وابسته به عقا نمودار. هرچند نماز بخواند

البالغه، نهج) «.موفق است که هر دو ارزش را در حد اعال داشته باشد یاجامعه» :ندیفرمایم یعل

 (4۷نامه 

مشکل  شنیقوان یدر کشور ما که گاه مئجرا لیدل نیبه هم و گناه نکردن یبازدارندگ یعنی تقوا

 یکشورها در. است نترییکشورها پا یندارد، نسبت به برخ ییقانون ضمانت اجرا یدارند و گاه

به صورت فرهنگ  نیقوان وقتچیاست ه نترییها پااما چون اعتقادات آن ؛است تریقو نیقوان یغرب

 ؛کار را انجام دادند نیا نیمنؤرالمیهر دو عامل در جامعه اجرا شود. ام دیبا نیبنابرا ؛دیآیدر نم

امام حاضر باشد اما مأموم حاضر و  اگر. همراه نبودند و حکومت افول کرد شانیاما مردم با ا

 فلذا. از امامت نداشتند یچون درک ؛امام را کشتند ۱۱ مردم. رودینم شینباشد، کار پ هیتوج

اراده کرده است که تا مأموم حاضر و همراه نباشد، امام  گونهنیامام ا نیخداوند در مورد آخر

 .دیآینم
 

 عدالت یدر اجرا رانیا یاسالم یجمهور یفهیوظ
بدانند  ایبچشاند تا مردم دن ادنی یعدالت را به همه ینیریعدالت و ش دیبا رانیا یاسالم یجمهور

 نیحسخودمان را با امام دیبا. میهست یکه به دنبال مهد میهست هایو علو هاینیما همان حس

 یمعرف نیحسخودش را با نام جدّش امام ،زمان هنگام ظهورگونه که امامهمان میبشناسان ایبه دن
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 بشکند، مردم به نیهستند و اگر قوان نیتریبه دنبال قو شهیجامعه، مردم هم کی در. کندیم

تقوا و  دیطرف با کیاز  پس ؛روندیانتصاب و... م ،یاز قانون مانند پول، پارت تریقو یزیدنبال چ

داشته  ییدرست شوند و ضمانت اجرا نیقوان دیبا گریدر جامعه رشد کند و از طرف د یکنترلخود

حق  یعدل است که بر مبنا نیع یعدل باشد. قانون نیاست که ع حیصح یزمان قانون. باشد

 حق است که از سمت خدا آمده باشد. یباشد و امر
 

 در قرآن نیبرخورد با متخلف
 تِیبود که در اثر امن یاز قوم حضرت موس یقصص، قارون فرد یسوره ۷۹تا  ۷۶ یهیآ طبق

کسب کرده  یادیثروت ز ،انیفرعون یهاعذاب یِل رانت اطالعاتو از قِبَ یحضرت موس انقالبِ

 یخدا و سرا ادیموجب شد از  دانست،یخود م یرکیز یهجیثروت که قارون آن را نت نیا. بود

مردم رفت  انیخود در م نتیبا ثروت و ز او .آخرت غافل شود و ثروتش را در راه خدا خرج نکند

 لغزش داشتند، آرزو یهنیاز مردم که زم یبعض. آوردیوجود م به ازیو در مردم ن کردیو آمد م

فرو برد تا به  نیدر برخورد با او، قارون و ثروتش را در زم زین خداوند. او باشند یجا کردندیم

برخورد  یپس نحوه ؛و حُب طال را در نظر مردم بشکند ستیمردم بفهماند مال و ثروت جاودان ن

 طالیی یگوساله ،یدر برخورد با سامر زین یموس حضرت. و قاطعانه باشد یقو دیبا متخلفان با

 المالتیبرد و به نفع ب نیحضرت آن را از ب چرا. ختیر ایساخت، آن را آتش زد، براده کرد و در در

آن زمان  مردمِ رایز ؛برخورد را انجام داد و حُب طال را شکست نیبهتر حضرت؟ مصادره نکرد

 نندیبب یاکه مردم جامعه یهنگام ؛اصل است کی نیا. دانستندیم یزیطال را مهمتر از هر چ

به سمت  شودیکه دارند، اجرا نم یگاهیپول و نسبت خود و جا لیعدالت در مورد افراد به دل

 یبرا نیبنابرا ؛شوندیدر نظر مردم مهم م عدالت یافرادِ معاف از اجرا نیو ا روندیافراد م نیا

شدن  مبنا. برد نیمبنا شده است را از ب آنچه به نادرست در جامعه دیبا برخورد قاطع با مفاسد

سپس  ؛کنندیتخلف م یثروتمندان به راحت رایز ؛خطر و اشتباه است کیدر جامعه  مهیجر

بحث در  اصل. شودیم لیتبد نیاز قوان یچیو ثروت به جواز سرپ پردازندیآن را م یمهیرج

نگذاشتن(  ضیقسط )تبع دیبا ما. جرم است یاجرا یبرا یکُشزهیعدالت، انگ یقرآن و در اجرا

داشته باشند و  بیدر عدالت ضر دیافراد مهم جامعه با یعنی ؛میکن تیعدالت رعا یرا در اجرا

که در جامعه معروف،  یکسان یعنی ؛با آنها شود ینتریدر صورت خطا و انجام جرم، برخورد سنگ

ی سوره ۳۰ی د. قرآن در آیهمراقب رفتار خود باشن شتریب دیبا محبوب، الگو و اثرگذار هستند

هر کدام از شما گناه آشکار و  امبریهمسران پ یا» فرماید:احزاب خطاب به زنان پیامبر می
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کالم خداست  رایز ؛ستیظلم ن ،حکم نیا« .چندان خواهد بودمرتکب شود، عذاب او دو یفاحش

 یجامعه در. باشد تررانهیگسخت دیافراد با نیدر مورد ا نیو کالم خدا همان حق است پس قوان

شود، نه لذت  شتریب یریگموجب درد و سخت دیو مسئول با ریمد کیمنتسب بودن به  یاسالم

 یپرستبرگشت و گوساله قاتیاز م یاست که حضرت موس یهنگام ،آن مثال. شتریب یایو مزا

سر و  یسپس به سراغ هارون رفت و مو ؛ابتدا الواح تورات را انداخت حضرت. دیقومش را د

حجت را  خواستیم رایز؟ چرا ؛نکرده است یاو کار دانستیکه م یدر حال دیاو را کش شیر

دو اصل مهم توجه  نیبه ا دیبا پس ؛دیایحساب کار دستشان ب گرانیتمام کند و د هیبق یبرا

 :شود

 ؛نیانتخاب درست قوان .۱

 .نیداشتن قوان ییضمانت اجرا .۲
 

 نیقوان یضامن اجرا ؛یبازرس
 :شودیرا شامل م ریموارد ز یاست. انواع بازرس نیشدن قوان ییضامن اجرا یبازرس

 ؛)تقوا( یبازرسخود 

 نیمنؤرالمیخصوص ام به تیباهل یرهیاز کارگزاران در س یبازرس از کارگزاران: یبازرس 

 .شده است دیبر آن تأک اریبس

 هیتوص نیالبالغه در خصوص کارگزاران به مالک اشتر چننهج ۲۰۰ یدر نامه نیمنؤرالمیام

 انهبا آ یبه کارشان بگمار، نه به سبب دوست شیکار کارگزارانت بنگر و پس از آزما در» :کنندیم

مشورت  گرانیخود کار کردن و از د یبه رأ رایز ؛به کارشان مگمار گرانید مشورتِیو ب

که اهل  یبجو یگروه انیرا در م ستهیاست. کارگزاران شا انتیاز ستم و خ یانخواستن، گونه

به  نانیدارند؛ ا نیرید یصالح. آنها که در اسالم سابقه یهاو از خاندان ستنده ایتجربه و ح

و در عواقب کارها  گردانندیرو شتریب یکارمحفوظتر و از طمع شانیو آبرو ترندستهیاخالق شا

دهد و از  رویآنان را بر اصالح خود ن ،ارزاق یفراوان رایز ؛یفزایب . در ارزاقشاننگرندیم شتریب

آنان حجت است اگر فرمانت را  یبرا زیو ن داردیبازم ،که در تصرف دارند یبه مال یندازادست

تفقد کن و کاوش نما و  شانیپس در کارها ؛آورند دیپد یدر امانت تو خلل ایمخالفت کنند 

 دیاصول تأک نیحضرت بر ا پس «...راستگو و وفادار به خود بر آنان بگمار از مردمِ یجاسوسان

 :داشتند

 ؛از استخدام شیو آموزش کارگزاران پ شیآزما .۱
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 ؛نیدر انتخاب مسئول یشاوندیو خو یاثرگذار نبودن دوست .۲

 ؛مشورت در انتخاب مسئوالن و مشورت دادن به آنها .۳

سابقه و  یسالم و آبرومند و دارا یهااز خانوادهو  ایباح و تجربهانتخاب کارگزاران از افراد با  .4

 ؛یمانیا ینهیشیپ

 ؛آنها انتیو خ یاز دزد یریجلوگ یبه کارگزاران برا یپرداخت حقوق کاف .۵

 .اعمال کارگزاران یبررس یو گماردن جاسوسان راستگو و وفادار برا نییتع .۶

و  انتیخ ،تخلف ،یکوتاه حکومت خود به شدت با مفاسد اقتصاد یدر دوره نیمنؤرالمیام

 نیمنؤرالمیاز برخورد سخت و قاطع ام یاریو احکام بس هانامه .کردندد کارگزاران برخور یکوتاه

 یقابل توجه، دارا یثبت شده که هر کدام به نحو خیدر تار شانیو خائن ا یبا کارگزاران خاط

که به حضرت خبر  یهنگام جمله از. است یاسالم یجمهور یبرا یرینکات فراوان و قابل الگوپذ

: او نوشتند یبرا نگونهیکرده است، ا یسوء استفاده مال المالتیاز مسئوالن از ب یکیکه  دیرس

پروردگار خود را به خشم آورده و امام  ،یاست که اگر چنان کرده باش دهیتو به من خبر رس از»

را  هانیاست که کشت زم دهی. به من خبر رسیاکرده انتیو در امانت خود خ یخود را نافرمان

پس هرچه  ؛یاخورده انتیبه خ یداشت اریبرداشته و آنچه در اخت یتوانستیبرداشته و آنچه م

مردم  یخداوند از حسابرس یمن بفرست و بدان که حسابرس یحساب اموالت را برا زودتر

 (4۰نامه البالغه، نهج)« .تر استسخت

. زمان با کارگزاران خود اشاره شده استبه برخورد سخت و قاطع امام اریبس ثیاحاد در

امر و  نیا پس ؛عدالت قاطعانه عمل خواهد کرد یاما در اجرا ؛است یزمان، امام مهربانامام

 .باشد بتیمنتظران حضرت در عصر غ یالگو دیبا عدالت یاجرادر  تیبرخورد قاطع و حساس

 پورسخنرانی استاد رائفی

 آخرالزمان یگمشده ؛عدالتضوع: مو

 تهران ۹۲اسفند  پور،یاستاد رائف سخنرانی خالصه و چکیده

 @Mahdiaranتهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف، مهدیاران   
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