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 دامنه مكلفين در باب تعليم
كه نهادها و اشخاص موظف در زمينه آموزش، يك  شوديميم اينطور دهرا يك نظم بهتري  هابحثاگر بخواهيم 

. شوديمو دانشمندان هستند سوم خانواده يعني پدر و مادر  علماءبخش كلي است كه جامعه و آحاد مكلفين هستند دوم 
و  علماءبهتر باشد خانواده را مفصل بحث كرديم  شود. شايد به اين ترتيب تنظيم شوديمچهارم آن حكومت و دولت 

و  ترتيب بحث ما امسال به اين شكل بود گفتيم بعد از پدر و مادر حكومتاست. دانشمندان هم ضمن مباحث بحث شده 
 بماأنه مكلف حاكم  بمامنتهي در حكومت و دولت وقتي وارد ادله شديم گفتيم وظيفه حكومت  ميكنيمدولت را شروع 

را به آنجا أنه مكلف  بما ما، اينطور وارد بحث شديم در حالي كه تناسب دارد كه نه عالمأ بماأنه احد المكلفين و 
دارد البته وظيفه او با توجه به قدرت  يافهيوظاست  هاآنهم به آنجا حاكم هم از باب اينكه مصداق  أنه بماو برگردانيم 

. اين يك اصالحي ميآوريميم بهتر است و حاكم را از حيث حاكميت كنبيشتر هم هست. اينطور تنظيم  شيهاييتواناو 
  يم اين شكل تناسب بيشتري دارد. كنماده آا نسبت به تنظيم مباحث گذشته بود و به نظرم وقتي بخواهيم متن ر

 ادله تكليف حاكم در باب تعليم
آورد بعضي همان جنبه  شوديمكه براي وظائف آموزشي حاكم  ياادلهيم به بحث خودمان، گفتيم كه اما برگرد

در  عمومي هست و بعضي هم جنبه عالم بودنش است و آن جنبه حكومت به معناي خاصش را هنوز وارد نشديم.
كه در حقيقت يك تكليف آموزشي را بر  ياادلهيم در اينجا آن كنحقيقت ما بايد ادله گذشته را به اين دو بخش تقسيم 

كه ما اينجا شمرديم. دليل اول قاعده احسان بود قاعده تعاون بر بر بود. قاعده حفظ  ياادله گذارديمدوش آحاد جامعه 
  يم. كنبحث  ميخواهيمو تقويت عزت اسالمي و آمادگي و دفاع بود. نفي سبيل بود. تأمين عدالت بود. در تدمين عدالت 

به عنوان  توانديمچه حاكم هم  يم گركناين را بايد در اين سه بخش جدا  ميآوريمكه ضمن بحث حاكم  ياادله
  و دانشمندان هم اين وظيفه را داشته باشد.  علماءاين وظائف را داشته باشد و به عنوان  نياحدالمكلف
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 حاكم به عنوانالف. تكليف حاكم 
ي در عموم يهافيتكلرا به عنوان  هانيايم بهتر است و دهآنه حاكم است در بحث جدا قرار  به مااما آنچه كه حاكم 

كه در واقع مثل بخشي از تكاليف آموزش به نحو واجب يا  شوديمفقه هم  يهاييبايزاتفاقا از اين ؛ و نظر بگيريم
 هانياكرده است البته در همه  مندفهيوظد همه جامعه را در قبال آن دهمستحب و راجح اين را قبل از اينكه به حكومت 

مربوط  هانيابحث كرديم مثل نشر علم تعليم ابواب هدايت ارشاد جاهل و  قبالً كه  ياادلهحكومت عنوان خاص دارد. 
  . شوديمبه عنوان دوم 

 علماء به عنوانب. تكليف حاكم 
بود نشر علم تعليم ابواب هدايت و ارشاد جاهل  هانياو دانشمندان بود  علماءكه مربوط به وظيفه آموزشي  ياادله

وظائفي بود كه روي فرض اينكه كسي عالم است آن وظائف را دارد اما آن  هانيا، هابدعتحرمت كتمان علم، مقابله با 
براي اينكه اين كار  شوداگر هم عالم نيست بايد عالم است بر عموم مكلفين اين وظائف مقرر شده  ديگويموظائف باال 

به اين وظائف را دارد يعني آحاد و اعضا و افراد جامعه  ديگويمروي فرض اينكه عالم باشد  هانياد. ولي دهرا انجام 
 شوديماينكه يك فرد مكلف را دارد. وقتي كه كسي عالم شد و نهاد علمي و ديني پيدا شد اين وظائف برايش پيدا  ما

  . شوديماگر هم حكومت پيدا كرد آن 

 »ياجتماع عدالت نيأمت« قاعده: نهم ليدل
اين  هانيامهمي است كه در فقه هم بحث نشده گاهي در فضاهاي روشن فكري و  عادهالفوقاما تأمين عدالت بحث 

اينجا بگويم كه يك بحث جامع االطرافي  توانمينم. من هم شودولي جاي اين است كه بحث  شوديممطرح  هابحث
اصراري بورزم ولي به نظرم مهم  خواهمينمو خيلي هم  ديآيمارائه خواهم داد ولي در حد يك احتماالتي كه به ذهنم 

كه به عنوان  ديآيمو توضيحاتي راجع به اين قاعده خواهم داد و به نظر  كنميماست و بايد به آن توجه داشت عرض 
يك سؤال فقهي مهم بايد اين امر مورد توجه قرار بگيرد. در اين قاعده عدالت اجتماعي جهاتي از بحث است كه چند را 

  . كنميمعرض 
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 وجوب تأمين عدالتقرآني له اد
مين عدالت و عدل أمستند است كه هر كسي بايد در مقام ت ياادلهد قاعده است كه اينكه به چه اولين بحث في مستن

ند چه مستنداتي كند اينكه افراد در قبال جامعه مكلف هستند كه عدالت را تأمين كنبر بيايد و در تحقق عدالت كوشش 
آيات كه دليل مهمي  ميكنيمات و روايات و عقل در اينجا داريم و هر كدام را اشاره كوتاهي دارد؟ اين ما هم از آي

  هست آيات زيادي است كه با عنوان عدل يا قسط آمده است. 

  يك. آيه نود سوره نحل
 وَ اَلْمُنْكَرِ  وَ اَلْفَحْشاءِ عَنِ  ينْهيَ وَ ياَلْقُرْب يذِ تاءِ يإِ وَ اَلْإِحْسانِ  وَ ِبالْعَدْلِ  أْمُرُ يَ اَللّهَ  إِنَّ « سوره نحل است كهنود آيه 

  .به امر و احسان كنديمامر  خداوند »...يِاَلْبَغْ 

  آيه صد و سي و پنج سوره نساءدو. 
 شُهَداءَ  بِالْقِسْطِ نَ يقَّوامِ  ُكونُوا آمَنُوا نَ ياَلَّذِ َهايُّأَ اي« از بين اين آيات باز در سوره نساء آيه صد و سي و پنج است كه

اينجا هم قيام به قسط هست. اين آيه در دو جا به دو شكل آمده در سوره  »نَياَلْأَقَْربِ  وَ نِيْاَلْواِلدَ  أَوِ  أَْنفُسِكُمْ يعَل لَوْ وَ لِلّهِ
كه ما قوامين  .»كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط«در سوره مائده آيه هشت آمده  .»قوامين بالقسط شهداء هللا« نساء آمده

  .ميكنيمبالقسطش را كه با بحث ما مربوط است عرض 

  سه. آيه دوم سوره مائده
 يعَلَ تَعاوَنُوا وَ تَعْتَدُوا أَنْ  اَلْحَرامِ  اَلْمَسِْجدِ  عَنِ  صَدُّوُكمْ  أَنْ  قَوْمٍ  شَنĤَنُ  جْرِمَنَُّكمْ يَ ◌ٰ ال وَ «وم در سوره مائده هست كه دآيه 

كه اينجا باز امر به عدالت شده  ،»اَلْعِقابِ  دُ يشَدِ اَللّهَ  إِنَّ  اَللّهَ  اِتَّقُوا وَ انِ ◌ٰ اَلُْعدْو وَ اَلْإِثْمِ  يعَلَ  تَعاوَنُوا ◌ٰ ال وَ ياَلتَّقْو وَ اَلْبِرِّ 
  است.

  چهار. آيه پانزده سوره شوري
 نَنايْ بَال حُجَّةَ  َأعْمالُُكمْ لَكُمَْلنا َأْعمالُنا وَ  رَبُّكُمْاللَّهُ رَبُّنا وَ  َنكُمُيْ بَ ُأِمرْتُ لَِأعْدِلَ  وَ« آيه پانزده سوره شوري هم هست كه

   »ريالْمَص هِ يْإِلَ وَ  نَنايْبَ  ْجمَعُيَاللَّهُ  نَُكمُيْبَ وَ 



   1844  :ماره                  وظائف آموزشي حكومت و دولت - فقه تربيتي                   

5 

  پنج. آيه بيست و پنج سوره حديد
النَّاسُ بِالْقِسْطِ َو  قُومَيَلِ زانَيالْموَ  الْكِتابَأَنْزَلْنا َمَعهُمُ وَ  ناتِيِّبِالْبَ َقدْ أَرْسَْلنا رُسُلَنا لَ« هآيه بيست و پنج سوره حديد ك

  »ِللنَّاسوَ مَنافِعُ  دٌيَشدبَأْسٌ  ِهيف دَيالْحَدأَنْزَلْنَا 

  شش. آيه بيست و نه سوره اعراف
ه سوره نساء آيه پنجاه و ك» دمَسْجِ كُلِِّعنْدَ  وُجُوهَُكمْ مُوايَأقبِالْقِسْطِ وَ  يرَبِّ لْ أَمَرَ قُ« هآيه بيست و نه سوره اعراف ك

  هشت كه در مورد قضاوت و حكم است.

  هفت. آيه چهل و دو سوره مائده
  . »نياْلمُْقسِط حِبُّيُبِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ  َنهُمْيْبَ  فَاحْكُمْ حَكَمْتَإِنْ  وَ« هدر سوره مائده آيه چهل و دو ك

  انعام هشت. آيه صدوپنجاه و دو سوره
 يقُْربذا  كانَإِذا قُلُْتمْ فَاْعدِلُوا وَ لَوْ  وَ« هسوره انعام دارد ك مپنجاه و دو و آيه صد يا در مورد سخن گفتن است كه در

  . »تََذكَّرُون لَعَلَُّكمْبِِه  وَصَّاكُمْ ذلِكُمْاللَّهِ َأوْفُوا  به عهدِوَ 

 عدل و قسطوجوب ظهور آيات در 
   :شوديمآياتي هستند كه با بحث عدل و قسط ارتباط دارند. اين آيات چند دسته  نيترمهم هانيا

  الف. ظهور آيات در مقامات خاصه 
نَّ اللََّه إِ « هسوره نساء ك مدر يك مقام خاصي امر به عدل شده است مثل آيه پنجاه و هشتت بخشي از اين آيا

اين گروه اول امر به عدل و قسط  .»لبِالَْعدْ تَحْكُُمواالنَّاسِ َأنْ  نَ يْبَ حَكَمُْتمْأَهْلِها وَ إِذا  يإِلأَْن تُؤَدُّوا الْأَماناتِ  أْمُرُُكمْيَ
است در مقامات خاصه و موارد خاصه كه يكي همان حكومت و حكم است كه به معناي قضاوت در اينجا بيشتر ظهور 

 حِبُّ يُبِالْقِْسطِ إِنَّ اللََّه  نَُهمْيْبَ  فَاْحكُمْ حَكَْمتَإِنْ  وَ«ائده كه سوره م ميا آيه چهل و دو دارد آيه پنجاه و هشت سوره نساء
 ديگويمكه در مقام گفتار و سخن گفتن  »اِإذا قُْلتُمْ فَاعْدِلُو وَ«سوره انعام  مآيه صدو و پنجاه و دوو  ؛. »نيالْمُقِْسط
   يك دسته است كه عدل در مقامات خاصه است. هانيا فَاْعدِلُوا
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  اشخاص و روابط افعالب. ظهور آيات در 
با ديگران اشاره كرده كه در ارتباطي كه  آن نوع دوم از آيات هم آياتي است كه به عدل در فعل شخص و در روابط

عْدُِلوا ُهَو ا. «دگرديمكه تعدادي از آيات هم به اين بر  كنديگران  ق. رعايت حقوكنبا ديگران داري رعايت عدالت 
عَِن الْمَسْجِدِ الْحَرامِ َأْن  صَدُّوُكمْشَنĤَنُ قَْومٍ َأنْ  جْرِمَنَُّكمْيَال  وَ«كه با ديگران داري  يارابطهدر  »اللَّهوَ اتَّقُوا  يلِلتَّقْوأَقَْربُ 

و آيات ديگري  »باْلعِقا دُ يشَدالْإِْثمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللََّه  يعَلََو ال َتعاوَنُوا  يالتَّقْوالْبِرِّ وَ  يعَلَتَعَْتدُوا وَ تَعاوَُنوا 
 يد. كنرعايت  ديگويمهم از اين قبيل است كه عدالت در روابط را 

  ج. ظهور آيات در اجراي عدالت
براي اجراي عدالت نه اين بحث  كنديماشد آياتي است كه مكلف مرتبط ب توانديمگروه سومي كه با بحث ما بيشتر 

د براي اينكه عدالت كنم نه اقدام كنشخصي من است كه در ارتباط با ديگري در بحث روابط خودمان رعايت عدالت 
ربط  با اين شوديماين چيزي است كه با بحث ما ربط دارد. اين آيات گروه سوم است كه بعضي از آيات را  شودمحقق 

 يَ َعلبِالْقِسْطِ شهَُ�دَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ  نَيقَوَّامِ كُونُواَْءاَمنُواْ  نَيالَّذِ  هُّ�َايأَيَ«داد. در اينجا شايد بهترين آيه اي كه اينجا باشد كه 
يد يعني يك چيزي كه كنيد يعني در جهت تحقق عدالت اقدام كناست كه قيام به قسط  »نيالْأَقْرَبِ وَ  نِيْالَْوالِدَأَوِ  أَنفُسِكُمْ

يم نه جامعه نياز به عدالت دارد كنديگران است عادالنه رفتار  به شما ربطي هم ندارد نه اينكه در روابطي كه بين ما و
  . كنبرو عدالت را محقق 

قيام به قسط معنايش اين است كه  »كونوا قوامين بالقسط«همه آيات ممكن است اين مفهوم را نداشته باشد ولي 
آن  »إن اهللا يأمر بالعدل و االحسان«د. اين آيه بعيد نيست كه از همين قبيل باشد. كناقدام  شودي اينكه قسط محقق برا

يعني » يأمر بالعدل و االحسان«ممكن است بگوييم كه  كنديمهم احتماال از همين قبيل باشد كه خدا امر به عدالت 
. يك وقتي است كه نه بالعدل و االحسان يعني در صدد كنبا ديگري پيدا كردي عادالنه رفتار  يارابطهاينكه وقتي يك 

ي اين دو آيه بعيد نيست كه به اين شكل باشد. كناقدام  يتوانيمكه تو نفوذ داري و  يادائرهدر ؛ و تحقق عدالت بر بيا
كه بايد تعاملي  شوديمقتي كه در روابط موردي پيدا البته در هر دو آيه احتمال اينكه عدالت در حد محدودي باشد كه و

. اين احتمال در اين دو هست ولي احتمال اينكه در گروه سوم قرار بگيرند و اين مفهوم را برساند كني عادالنه رفتار كن
و آيه  »سطقوامين بالق«اين بعيد نيست كه  شودو برو براي اينكه عدالت در جامعه محقق  كنكه اقدام به تأمين عدالت 

َقْد لَ«به اين معنا داللت داشته باشد. آيه شريفه سوره حديد هم بعيد نيست كه از گروه سوم باشد. كه  »يأمر بالعدل«
كه وظيفه جامعه قيام به قسط است قيام به  »النَّاسُ بِالْقِسْطِ  قُومَ يَلِ زانَيالْموَ  الْكِتابَوَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ  ناتِيِّبِالْبَأَرْسَلْنا رُسَُلنا 
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 »ليقوم الناس بالقسط«. اين هم بعيد نيست چون شوديمقسط يك مفهوم دامنه دار تر و اعمي است و همان اقامه قسط 
ند. يك احتمال اين است كه باء مصاحبت باشد يك احتمال اين است كه باء دهيعني كارهاي خودشان را با قسط انجام 

ند. اين دو احتمال در آيه سوره حديد است كه بالقسط باء كنيعني قسط را اقامه  »ليقوم الناس بالقسط« تعديه باشد
ليقوم «وقت  ند همراه با عدالت يعني كارهايشان عادالنه باشد باء اگر باء تعديه باشد آنكناقدام  شوديممصاحبت باشد 
وأنزلنا الحديد في بأس «با توجه به اينكه بعدش دارد و  ؛ندكنيعني يقيمون القسط عدالت را محقق » الناس بالقسط

  ند. كنيعني اقامه قسط  »ليقوم الناس بالقسط«گفت آن قرينه بر اين است كه اين بائ تعديه است  شوديم »شديد
گفت تقسيم  شوديمگفت كه آيات با يك تعبير جديدي  شوديمبه عبارت ديگر  شوديمبنابراين اين سه گروه 

قرار بگيرد كه  يارابطهخص و ديگري در يك فرايند و در جايي كه بين ش كنديم. آياتي كه به عدالت اشاره شوديم
مطلق است بعضي مخصوص مقام قضاوت يا مقامات خاصه است. يگ گروه از  هانياد بعضي از كنبايد عادالنه رفتار 

ولو  ديگويمو تحقق عدالت را در جامعه  ديگويمامعه و اقامه قسط را در ج ديگويمآيات داريم كه يك چيز فراتر اين 
من بايد براي  شودو در يك رابطه خاصي با ديگري نيستم ولي اگر جامعه بخواهد عادالنه  امنشستهاينكه من اينجا 

 اَللّهَ إِنَّ أَْقسُِطوا وَ «م. اين سه آيه بيشتر ظهور دارد گر چه ممكن است بعضي آيات ديگر هم مثال كناقامه قسط اقدام 

هم ممكن است بگوييم جزء گروه سوم باشد. ممكن است ما آيات قبلي هم بگوييم  هاآن، 9/الحجرات »نَياَلْمُقْسِطِ  حِبُّيُ
كه در اين مفهوم شامل و عام هم ظهور دارد اما اين دو سه آيه ظهور اقوايي دارد در اينكه جامعه و آحاد مكلفين در 

يك گروه از آيات است كه در  يك نوع تكليفي دارند. اين مييگويممقابل قسط و تحقق عدالت در جامعه با مفهومي كه 
 اينجا هست. 

 ظلم در آياتت حرم
 »نياَلظّاِلمِ حِبُّيُ ◌ٰ ال اَللّهُ  وَ« گروه ديگري از آيات هم ما داريم كه در بحث ظلم وارد شده و ظلم را مذمت كرده

عدل و قسط آمده محدود تر است ولي آياتي كه جنبه سلبي دارد و به ظلم پرداخته  هاآنآياتي كه در  كه 57 /عمرانلآ
ر كه بحث اجتماعي است در آيات زيادي يآن آيات خيلي زياد است هم ظلم نفس بحث اخالقي است هم ظلم به غ
كه در جاهاي  »نَياَلظّالِمِ  حِبُّيُ ◌ٰ ال اَللّهُ  وَ«كلمه ظلم و ظالم به كار رفته است تعدادي از آيات با همين ربط دارد 

يكي از مصاديق  رديگيممطلق هم هست و ظلم به نفس و ظلم به غير را م مختلف دارد قطعا يك بخشي اگر بگويي
يات قبلي آ؛ و آن هم مذمتي كه به شكل تحريمي استاست آيات ذامه ظلم آياتي است كه ظلم به غير را مذمت كرده 

  ش در وجوب است. دارد ظهور هانياهم چون امر و 
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دليل اول كه آيات عدلو قسط بود كه سه گروه شد گروه سومش به بحث ما ربط داشت ظهورش هم در وجوب 
است. دليل دوم آياتي است كه مربوط به ظلم است كه بعضي اختصاص به ظلم به نفس دارد و بعضي هم ممكن است به 

و آيات ظلم را تحريم  رديگيملم به نفس و ظلم به غير را ظلم به غير اختصاص داشته باشد و بسياري هم عام است ظ
آن هم ممكن است به آن  رديگيمكه ظلم غير را قطعا  ميگوينمكرده اين آيات هم كه زياد است و من جزئياتش را 

  . ديفهميمآيات هم نبود عقل آن را اگر  كنديمالبته حرمت ظلم و قبح ظلم هم كه آيات به آن تأكيد ؛ و شودتمسك 

 تعليم وظيفهم و لارتباط حرمت ظ
بگوييم كه جايي كه يك مصداق ظلم اين است  د. اينطور بايدكنبا بحث ما ربط پيدا  توانديماين آيات ظلم چگونه 

در مفهوم عدل  هاعطاء كل ذي حق حقدر مفهوم عدل گاهي مساوات و ( ؛تكه بعد هم خواهيم گف طورهمانكه در واقع 
مباحث الغه و كتب قديم لغت  متأخر آمده اما در ظلم آمده است در ظلم حتي در يهالغتاست در لغت خيلي نيامده 

ولي عدل به اين است شوي آنجا آمده ي را از او بگيري و مانع حق كسي هم آمده كه ظلم اين است كه حق كس
   ت)اسصراحت نيامده بعدها چنين تحليل شده 

  »رلم به غيظ«ق مصادي
 شودحق ديگري منع  شوديم ظلم اين است كه منع حق ديگري كنبحث  ميخواهيمبنابراين ظلم با توجه به آنچه كه 
يكي اين است كه حقي كه براي او است من بردارم يا عرض او را ببرم اين  شوديممنع حق غير اين در دو سطح محقق 

يك مصداق ديگري هم دارد كه محل كالم است و آن اين است كه نه  مصداق واضح ظلم است و يا جانش را بگيرم.
 توانميماالن در جامعه فقير وجود دارد و بي سواد وجود دارد و نيازمند وجود دارد من چيزي از او را برنداشتم ولي 

اگر بگوييم ظلم فقط  ؟ظلم است يا ظلم نيست دهمينماينكه اين كار را انجام  شودسير  ،شودم كه او باسواد كناقدام 
د و به نحوي كه او در آن تصرف كنم اين اگر ظلم باشد كه منع حق غير كنهمان است كه من در حق ديگري تصرف 

نبرد اين هم  يابهرهولو اينكه خود او هم از آن  . اما اگر بگوييم كه ظلم منع حق غير استرديگينمد. اين دومي را كن
ولي مانع شده كه حقش به او است كه او مال كسي را نبرده چيزي را از او نگرفته  آنجاييت آن وقبعيد نيست باشد 
. اين دو مرحله بعيد نيست كه مرحله اول اين است كه به نفع خودش چيزي از او بگيرد و رديگيمبرسد اين را هم 

. اين دو مرحله بعيد رديگيم مرحله دوم اين است كه چيزي از او نگرفته ولي مانع شده كه حقش به او برسد اين را هم
نيست كه نوعي ظلم است و منع حق غير است حالت باالترش اين است كه منعي نكرده ولي براي رفع آن اقدام نكرده 

و حالت دوم هم نيست كه  شودكل مال يتيم أاست. االن كساني گرسنه يا بي سواد هستند او نرفته مال اين را بردارد كه 
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د و كند براي اينكه او را سير كناقدام  توانستيمبلكه او  امگرفتهمن جلوي آن را  شديمانجام در روال طبيعي كاري 
  اين اقدام را نكرد. 

  »رلم به غيظ«مراتب 
 ميبريمو خودمان بهره  ميريگيمپس در ارتباط با ديگران سه رتبه در اينجا وجود دارد يكي اينكه چيزي را از او 

برسد به او برسد او مانع شد كه به او  توانستيماين ظلم است و صورت دومش اين است كه چيزي را كه حق اوست و 
ند. اين هم ظلم است حالت سوم اين است كه دهنگذاشت مال يتيم را به يتيم ؛ و نبرد يابهرهولو اينكه خودش هم هيچ 

د ولي او كند و تأمين كند كه رفعش كناقدامي  توانستيمولي  حقي كه كسي داشت و او چيزي نخورده و مانع هم نشده
مين عدالت ربط پيدا أ؟ اگر بگوييم اين هم ظلم است اين آيات با بحث تكندينميا  كنديماقدام نكرد اين هم صدق ظلم 

ظلم ممنوع است  ديگويمو همه آياتي كه  36 /التوبة »تَظِْلمُوا فَال« و »ال يحب الظالمين« ديگويمهمه آياتي كه  كنديم
اقدام كرد كه افراد و جامعه به حق خودشان  شوديماگر اطالق داشته باشد و قسم سوم هم بگيرد همه جاهايي كه 

فقط همان صورت اول و دوم  شودينماما اگر بگوييم ظلم شامل سومي  شوديمند اگر اقدام نكني ظلم كندسترسي پيدا 
 . شودينمبراي اينكه آن حرام را انجام ندهد اين كار واجب  شودينماين اقدام واجب ت وقآن  رديگيمرا 

عرض ما اين است كه اين تعيين تكليف در مورد شمول ظلم نسبت به حالت سوم اين متوقف بر اين است كه آيا 
عي نيست. بايد ببينيم عقل يا ادله ند يا نه؟ االن يك چيز عقلي قطكنگفت كه او بر همه حقي دارد كه او را سير  شوديم

كه هر كسي در برابر همه گرسنگان موظف است و هر گرسنه اي حق دارد بر همه كساني كه قدرت دارند  ديگويمنقلي 
الزامي دارد براي هر گرسنه يا يا اين حق را ندارد حق الزامي، حق استحبابي كه قطعا دارد. اگر ما ثابت كرديم حق 

انجام ندادنش ظلم ت آن وقند اگر يك حق الزامي اينجا ثابت شد كنم زده اي كه ديگران به او كمك يا مات يسواديب
به بحثي كه در آينده در ادامه بحث  ميكنيملذا اين را ما مشروط ؛ و اگر حق الزامي ثابت نشد ظلم نيست شوديم

خواهيم داشت بنابراين ظلم هم شمولش نسبت به اين صورت سوم كه با بحث ما مربوط است متوقف بر اين نكته است 
 وَ لِلسّائِلِ حَقٌّ  َأمْوالِِهمْ  يفِ وَ« اين است كه آيا محروم يا ناتوان يا بي سواد بر همه حق دارد يا ندارد. اگر گفتيم

كه  اختصاص به زكات و خمس واجبات معين دارد نيست ولي اگر گفتيم نبايد گرسنه اي باشد. 19/اتيلذارا »ممَحْرُواَلْ
زكات و خمس را اگر داديد ملياردر هم باشي اشكال ندارد ظاهر  ديگويميم. فقه ما االن اين است كناين را بايد بحث 

 فقه اين است.
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 جمع بندي ادله قرآني
بنابراين دو دليل گفتيم آيات عدل گفتيم كه گروه سومش بعيد نيست كه با بحث ما ارتباط داشته باشد البته همه 

متوقف بر اين بحث است كه حق وجود دارد يا ندارد اقامه عدل طبق گروه سوم واجب شد دفع ظلم هم واجب  هانيا
نسبت به اقامه عدل يعني گرسنه را سير كردن نه در شمولش هم  شوديمواجب دفعش طبعاً  است و ظلم حرام است كه

چهار چوب احكام زكات و خمس، چيزي فراتر از آن، اين متوقف بر اين است كه حق الزامي عمومي در مورد گرسنه 
يا محروم يا بي سواد وجود دارد يا ندارد. هم دليل اول الزامي است و هم دليل دوم از نظر نوع حكم الزامي است منتهي 

ظلم و منع حق ديگران حرام است. اين هم دو نوع و گروه از ادله  ديگويمتأمين عدالت واجب است و اين  ديگويمن آ
  .است كه از آيات بود

يم با همين مفاهيم عدل و ظلم كندر روايات هم ما در همين مضمون عدل و ظلم الزم نيست روايات خاصي ذكر 
كه آيات و رواياتي كه به عدل امر كرده باشد و از ظلم منع كرده باشد  ديآيم روايات زيادي هم داريم. من هم به ذهنم

و رواياتي كه نهي از ظلم  كنديمهم بر همين منوال است رواياتي كه امر به عدل  هاآنروايات متعددي وجود دارد كه 
كه براي اقامه  ياادلهبه هر حال  ين يك بحث است كه، ااشهمهظهور در اقامه عدل دارد نه  هاآن. كه بعضي از كنديم

  عدل يا دفع ظلم داريم ادله اي وجود دارد و درست است. 

 مفهوم ظلم
اما شمول بحث دوم ما اين است كه اين الزامي است و مستنداتي دارد و الزامي هم هست نه فقط اينكه حالت عادالنه 

هم ادله وجود دارد اما نكته مهم اين بحث است كه در  يترعيوسداشته باشد در روابط متعارف خودش، نه در يك سطح 
مفهوم عدل و ظلم حق غير أخذ شده است. اين نكته مهم است. همانطور كه اشاره كردم در بحث ظلم، ظلم دو اصل 

يا جور است كه جور و بغي و  ريالغحقابل نور است يك اصل ديگرش منع دارد يك اصلش همان ظلمت و تاريكي مق
يم حق الزامي است چون كنتحليل كه ؛ و است ريالغحق. پس ظلم منع نديگويم ريالغحقو در لغت هم منع  نديگويمظلم 

حقوق استحبابي ظلم نيست يا اگر هم باشد ظلم محرم نيست. بنابراين در مفهوم ظلم كه يك حرمت روي آن بود منع 
  و مشكلي ندارد. حق الغير االلزامي. حق الزامي غير است. اين در لغت هم آمده 
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 مفهوم عدل
. گاهي مساوات دارد. ولي كنديماست كه داللت بر استواري و موزون بودن شيء  يامادهدر عدل آمده كه عدل 

به درستي  علماءهمان جا هم آن مساوات چيز مطلقي نيست اين مساوات حتما بر اساس يك قانون است و لذاست كه 
 دهديمهم با ظلم نشان  اش؛ و مقابلهاست هكه مفهوم عدل يعين اعطاء كل ذي حق حق انددهيرسبا تحليل لغوي به اين 

  كه با هم چه وضعي دارند. 

 با مفاهيم عدل و ظلم »حق«رابطه 
كه منع حق غير است و د رعدالت هم اعطاء حق غير است و در هر  اندگفتهبنابراين غالبا در تحليل مفهومي ظلم 

اين حق است كه اگر جايي وجود  ميرسيم ريالغحقما به عنصري به نام  هانياكه در تحليل مفهومي  مينيبيمحال 
. اگر حق شوديماقدام شما اقدام ظالمانه يا عادالنه ت آن وقداشت بالعقل يا بالنقل اين حق است كه وقتي وجود داشت 

اين است كه مفهوم  شوديماقدام به قتل ظلم ت آن وقحيات نداشت قتل شما عادالنه است ولي اگر حق حيات داشت 
عدل و ظلم يك مفهوم ارزشي است كه متوقف بر يك ارزش ديگر است. يعني اول يك ارزشي به حق اينجا وجود دارد 

. يك عمل فيزيكي يعني كشتن يك شخص اين ممكن است عدل شوديماين عمل عدل يا ظلم ت آن وقن س آبر اسا
اين حيات اگر حق او باشد و وظيفه حفظي در اينجا  رديگيمتابع اين است كه حياتي را از او باشد يا ظلم باشد اين 

  اگر اين نباشد ظلم نيست.  شوديموجود داشته باشداين خالف آن ظلم 
با اين ت آن وق شوديمو بايد ببينيم كه اين حق چگونه اثبات  ميرسيمپس در تحليل عدل و ظلم ما به حق 

حق اند؛ و خوردهاين است كه عدل و ظلم مفاهيمي هستند كه با اين حق الزامي گره  ميريگيممقدمات ما نتيجه اي كه 
حق اثبات حق و ثبوت حق نياز به دليل دارد و دليل آن بايد يا عقل قطعي است يا نقل معتبر ت آن وقهم كه برسيم 
لم است كه عقل به طور واضح بگويد اين حق براي او هست يا اينكه گفت كه اين كار عدل يا ظ شوديماست. وقتي 

 كنديمو اينجا عدل و ظلم پيدا  شوديمحق ثابت ت آن وقنقل معتبري بگويد اين حق براي او هست. اگر دليلي داشتيم 
  وجود ندارد. ،م دليل نداشتيماگر ه


