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   بهائي مباركةمفهوم عدل در آثار

 
 شاپور راسخ

 
 مقّدمه

های مختلف معارف بشری  عدل یا عدالت از جمله مقوالتی است که در رشته
مورد بحث و بررسی قرار گرفته، از علم کالم و فلسفه گرفته تا علوم اجتماعی، 

از جمله خصوصیات طرح این مقوله در .  حقوق، اخالق، علم سیاست و اقتصاد
ترین معانیش مورد توجّه  ترین و وسیع آثار بهائی این است که اوالً عدل در جامع

 استقرار عدل در این کرۀ خاکی به عنوان یکی از اهداف اصلی ثانیاً،.  قرار گرفته
 .دیانت بهائی ارائه شده است

آثار قلم اهمّیّت قضیۀ عدل چنان است که حضرت بهاءاللّه لوحی تام را که در 
 مندرج شده به آن اختصاص داده و نامش ۵۶۹–۵۵۸ جلد دوّم، صفحات ،اعلٰى

هذا لوح فیه بعث اللّه : "شود  عبارت آغاز میاند که با این نهاده" العدل رضوان"را 
کلٌ علی  اسمه العادل و نفخ منه روح العدل فی هیاکل الخالیق اجمعین لیقومنّ 

به زبان دیگر عدل به ."  العدل الخالص و یحکموا علی انفسهم و انفس العباد
در پیکر ) گمان در این ظهور مبارک بی(عنوان یکی از اسماء الهی روح عدل را 

همۀ مردم دمیده تا همه به عدل خالص عمل کنند و بر خود و دیگران به عدل 
 .  حکم رانند
دانیم که از جمله بشاراتی که در کتب مقدّسۀ پیشین در بارۀ موعود مُنتََظر  همه می

.  آخرالزمان آمده این است که به ظهور او جهان پر از عدل و داد خواهد شد
ها را قضاوت  گوید که شخص موعود امّت ود میاشعیای نبی در باب دوم کتاب خ

دهد که وی مسکینان را به  در باب یازدهم بشارت می.  و داوری خواهد کرد
و به جهت مظلومان زمین براستی حکم خواهد فرمود و  عدالت داوری خواهد کرد
وپنجم  کند که کمربندش عدالت خواهد بود و باب سی در همان باب تصریح می

 . که وی با عقوبت الهی خواهد آمددهد هشدار می
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و احادیث شیعه دال بر آن است که در زمان موعود جهان مملو از عدل و داد 
  ۱.خواهد شد، کما آن که پیش از وی پر از ظلم و جور بود

کند که روز موعود که ظهور عدل الهی است فرا  آثار بهائی داللت بر آن می
ظهور عدل ه که حضرت ولی امراللّه در توقیع رسیده، مانند این بیان حضرت بهاءالّل

ان ارتقبوا یا قوم ایام العدل و انّها قد اتت بالحق ایاکم ان : "اند  نقل فرمودهالهی
مراقب بایستید ای مردم که روزگار "یعنی، ." تحتجبوا منها و تکونن من الغافلین

 آن محروم کنید ایام به حقیقت آمده است، مبادا خود را از عدل فرا رسیده، و این
 ) ۵۹ترجمۀ فارسی، ص." (و در شمار غافالن درآئید

اند  به همین مناسبت است که حضرت عبدالبهاء در یکی از آثار مبارکۀ خود فرموده
الحمدللّه آفتاب عدل از افق بهاءاللّه طالع شد، زیرا در الواح بهاءاللّه اساس "که 

همان توقیع، ." ( خطور ننمودهعدلی موجود که از اوّل ابدا تا حال به خاطری
 )۵۹ص

دهند که در دور ظهور آن حضرت عدل اعظم الهی  حضرت بهاءاللّه اطمینان می
 نقل شده، چنین ظهور عدل الهیدر دو بیان، که هر دو در .   کردتجلّی خواهد
 :آمده است

عنقریب یومی خواهد رسید که مؤمنین آفتاب عدل را در اشدّ اشراق از  -
 ) ترجمه. (اهده خواهند نمودمطلع جالل مش

های واردۀ عظیمه تدارک عدل اعظم الهی  این ظلم] که[یقین مبین بدان  -
 .نماید را می

در صفحات آینده معلوم خواهیم داشت که چرا ظهور عدل در این دور مبارک 
ظهور عدل اعظم خواهد بود و هرچند همۀ ادیان سابقه در حکم میزان عدل الهی 

تدارک "هور جلیل اختصاصاتی دارد که او را زیبندۀ وصف هستند، ولی این ظ
 .کند می" عدل اعظم الهی

 ها معانی عدل در فرهنگ
" عدل"مثالً .  اند قائل شده" عدل"های لغت معانی متعدّدی برای کلمۀ  در فرهنگ

 : معنی مختلف ذکر شده است۹در فرهنگ فارسی دکتر معین در 
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 حدّ -۳ نهادن چیزی به جای خود؛ -۲ردن؛ ک" داد" به عنوان مصدر در معنی -۱
 دادگری و انصاف و عدالت -۴؛ ٰىان افراط و تفریط در هر یک از قومتوسّط می

 مثل و نظیر -۸ راست؛ -۷ اندازه و حدّ اعتدال؛ -۶ داد؛ -۵در مقابل ظلم و جور؛ 
 .  مرد شایستۀ شهادت-۹و شبیه؛ 

دل خصوصاً در معنای در دائرةالمعارف فارسی دکتر غالمحسین مصاحب ع
بودن  نامۀ مزبور، عدل در اصطالح کالم منزّه به موجب دانش.  کالمی آن آمده

خداوند از فعل قبیح و از احفال به واجب است و عدل از اصول مذهب شیعه و 
نیز از اصول اعتقادات معتزله است و آن را از جمله صفات افعال خداوند 

شود که لطف بر خداوند واجب است و خدا  یاز تعریف عدل نتیجه م.  شمارند می
شود پاداش دهد، و نتایجی از این قبیل که نقل  باید برای آالمی که از او صادر می

شود که چگونه مخلوق برای  آنها موجب اطالۀ کالم است و گاه خواننده متحیّر می
 .کند خالق وظیفه تعیین می

 )به اجمال(عدل از دیدگاه فالسفه 
سفۀ یونان عدل یا عدالت یکی از چهار فضیلت اساسی است و حتی در اندیشۀ فال

در آن همۀ فضائل مندرج و مندمج است، زیرا در آن اعتدال میان افراط و تفریط 
 .  مطرح است

در عدالت ارتباط با دیگران مطرح است، و بالنتیجه عدالت یک فضیلت 
 .شهروندان، یعنی فضیلتی مدنی، است

 که همان اعطای (justice distributive)ان عدالت توزیعی نهد می ارسطو فرق می
بودن رفتار با عمل یا وضع  کلّ ذی حقّ حقّه باشد و معیار یا قانون آن متناسب

مخاطب است و مسلمًا اشخاصی که از نظر وضع و عمل متساوی نیستند بنا به 
مرتبۀ ثانی  نباید سهم متساوی داشته باشند، و در (proportionalité)اصل تناسب 

 که برقرار کردن تساوی است آنجا که (corrective)عدالت اصالحی یا تصحیحی 
ای وارد شده است، مثالً از طریق مجازات تا رفتار مخاطب اصالح و  بدان لطمه

   ۲.تصحیح شود
هائی را باید مورد پاداش  کند در هر مورد چه لیاقت ت که تعیین میساین قانون ا

 پس عدالت .  های اجرائی را باید مرعی و منظور داشت نتقرار داد و چه ضما
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به .  وجود ندارد، مگر در میان افراد که روابط متقابلشان تحت ضابطۀ قانون است
زبان دیگر ارسطو قائل به آن است که عدالت در آن است که فرمانروائی اعمال 

ت این است   سؤالی که در اینجا قابل طرح اس۳.خود را به دست قانون بسپارند
کردن سقراط  که اگر قانون منطبق با اصل عدالت نباشد چه باید کرد و آیا محکوم

حکیم، ولو بر اساس قانون وقت صورت گرفته باشد، با عدالت به معنای واقعی 
 کلمه، سازگاری دارد؟ 

دهد که بهتر است خرد  افالطون در گفت و گوهای خود در این مورد چنین نظر می
ر جامعه حاکم باشند تا قانون، زیرا قانون همیشه شامل چیزی نیست و خردمندان ب

 .ترین دستورالعمل باشد که برای همگان عادالنه
نهد بین عدالت طبیعی که عمومی و  خود فرق می" اخالق"ارسطو هم در کتاب 

 .فراگیر است و عدالت قراردادی که به آحاد ممالک اختصاص دارد
خود عدالت را " جمهور"ین افالطون بود که در کتاب ذکر این نکته مفید است که ا

یکی از فضائل اربعه دانست و گفت مرد عادل کسی است که به مدد خرد عواطف 
 .و هیجانات نفس را تحت ضابطه آورد

.  از مکاتب مهمّی که در فلسفۀ یونان به موضوع عدل توجّه کرده رواقیون هستند
شناساند   صحیح یا ناصحیح را به انسان میاز دیدگاه آنان این عقل انسان است که

و آنچه را عقل بپذیرد بر قانون هیئت، یعنی قانون راجع در جامعه و عُرف و 
انسان با داشتن قوۀ عقل باید بتواند راه و روش زندگی .  عادت، رجحان دارد

خود را که با عدل توأم باشد کشف کند و این قانون جامعه است که باید با 
 .د تصدیق عقل مطابقت نمایدعدالت مور

این اندیشۀ عدالت طبیعی در برابر عدالت منبعث از قانون بشری را آباء کلیسای 
مسیح نیز پذیرا شدند، چنان که توماس داسن قدیس گفت که قانون جامعه باید با 

 لزوم تطبیق ۱۷کروسیوس هم در قرن .  قانون الهی منطبق باشد تا ارزش پیدا کند
کید کردقانون بشری ب جان الک هم قائل به آن شد که معیار .  ا قانون طبیعی را تأ

صحّت قانون بشر، یعنی قانون مثبت، همان توافق با قانون طبیعی است که عقل 
 .کند استخراج و استنباط می
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به گمان او، هر وقت عهد و .  نقطۀ مقابل نظریات فوق را هابس مطرح کرد
 لتی خواهد بود، ولی این عهد و میثاق را عدا میثاقی بسته شد، شکستن آن بی

گذار مقتدر قانونی را  وقتی قانون.  کند نیروئی برتر است که بر آدمیان تحمیل می
پس به گمان وی .  مورد است عدالتی آن قانون بی وضع کرد، شکایت از بی

 .عدالتی طبیعی در ورای قانون هیئت، یعنی قانون بشری، و برتر از آن وجود ندارد
صحاب مکتب اصالت نفع، چون استوارت میل، عدالت و اصل مجازات و ا

کنند که اگر کسی بدی کرد و آن بدی صدمه به همۀ  مکافات را چنین توجیه می
العمل به آن بدی از طریق مجازاتی صورت گرفت که خود  جامعه زد و عکس

   ۳.متضمن فایدتی برای همگان است اجرای عدالت بوده است

  العدل به لوح رضواننگاهی سریع 
اند   بیان فرمودهالهیظهور عدل سرچشمۀ عمدۀ آنچه حضرت ولی امراللّه در توقیع 

العدل است که در آن حضرت بهاءاللّه وجوه و صُوَر مختلف  همان لوح رضوان
داری و سیاست در عبارت   عدل در مملکت-۱: فرمایند، از جمله عدل را مطرح می

 عدل در حیات اجتماعی و رفتار با مردم در عبارت -۲؛ "کانّا جعلناک زینة للملو"
لما (" دیگر عدل در معنی الهی کلمه -۳؛ "زیّنوا یا قوم هیاکلکم برداء العدل"

، و به معنی یکی از )۴"استوینا علی عرش العدل خلقنا الممکنات بکلمٍة من لدنّا
س اسمائنا ان یا هذا االسم انا جعلنات شمس من شمو("تجلّیات صفات الهی 

 عدل به معنی شریعت الهی که میزان درست -۴؛ ")الحسنی بین االرض و السماء
فاعلموا بان اصل العدل و مبدیه هو ما بامر به مظهر نفس اللّه فی ("همه چیز است 

" اعطاء کلّ ذی حقّ حقه" عدل در مبادالت و روابط که همان -۵؛ ")یوم ظهوره
مات و معانی دیگر که جمال مبارک در همان باشد و به همین قیاس مراتب و مقا
ان ارتقبوا " ضمنًا عبارت -۶اند؛  ناپذیر، دانسته لوح آنها را التحصی، یعنی شمارش

ظهور "از همین لوح مبارک است، که دال بر این است که یوم " یا قوم ایام العدل
 .دند فرا رسیده است، همان طور که همۀ ادیان سابقه بشارت داده بو"عدل الهی

 تعریف عدل در آثار دیگر جمال مبارک
فرمایند، و یکی از  حضرت بهاءاللّه در آثار عدیده موضوع عدل را مطرح می

 مقاصد اصلی ظهور مبارک خود را، عالوه بر استقرار صلح و وحدت در عالم، این 
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 ."سحاب ظلم مرتفع شود و آفتاب عدل از خلف حجاب اشراق نماید"دانند که  می
   )۱۰۸، صدانشدریای (

، عدل در مقابل ظلم به رؤسای حکومات و دُوَل مقصوددر الواح ملوک و لوح 
انشاءاللّه نور انصاف بتابد و عالم "فرمایند   می مقصودلوحدر .  توصیه شده است

اگر ملوک و سالطین که مظاهر اقتدار حقّ جلّ .  را از اعتساف مقدّس فرماید
تفع به من علی االرض قیام فرمایند عالم را آفتاب جالله اند همّت نمایند و بماین

 ..."   عدل اخذ نماید و منوّر سازد 
 لیس فی العالم جندٌ –یا معشر االمراء "فرمایند که  و همان جا از لوح دیگر نقل می

گویم جُندی در ارض اقوی از عدل و عقل  براستی می.  اقوی من العدل و العقل
الحقیقه اگر آفتاب عدل از سحاب  فی"کنند که  افه میو بعد اض..." نبوده و نیست 

داری و   این عدل در عرصۀ مملکت."  ظلم فارغ شود، ارض غیرارض مشاهده گردد
سیاست در لوح مذکور به دو نوع تعبیر شده است، یکی قیام ملوک و سالطین به 

 از آنچه برای همۀ سکنۀ کرۀ زمین سودمند و نافع باشد، و دیگری برقراری نظم
خیمۀ نظم عالم به ("طریق اِعمال دو اصل مجازات بدکاران و مکافات نیکوعمالن 

توان این دو  ، که می)اشراقاتلوح " مجازات و مکافات: دو ستون قائم و برپا
در لوح اشراقات .  وجهۀ عدل را به همان عدل توزیعی و عدل تصحیحی تعبیر کرد

اند از  دو چشمه"ت و مکافات، تصریح شده است که این دو رکن، یعنی مجازا
    ۵."برای حیات اهل عالم

هیچ نوری به نور عدل معادله "اند که  حضرت بهاءاللّه در بیانی دیگر فرموده
، ظهور عدل الهیترجمۀ " (آن است سب نظم عالم و راحت امم.  نماید نمی
 )۵۸ص

داری و  تر از آن است که محدود به حفظ مملکت ولی مسلّمًا معنای عدل وسیع
توان احتمال داد که حضرت بهاءاللّه عدل را در مواضع متعدّد  می.  سیاست شود

در جمیع امور "اند   فرمودهلوح مقصوددر همان .  برند در معنای اعتدال به کار می
باید رؤساء به اعتدال ناظر باشند، چه هر امری که از اعتدال تجاوز نماید، از طراز 

مثالً حرّیّت و تمدّن و امثال آن مع آن که به قبول اهل .  اثر محروم مشاهده شود
 در ."  معرفت فائز است، اگر از حدّ اعتدال تجاوز نماید سبب و علّت ضرر گردد



  مفهوم عدل در آثار مباركة بهائي                                                                                           ١٠ينة عرفان دفتر سف

193 

تعاریف کتب لغت هم دیدیم که از جمله معانی عدل رعایت اندازه و حدّ اعتدال 
   ۶.است

ادی نیز مطرح است که و البته عدل در عرصۀ اخالق به عنوان یکی از فضائل بنی
های  در آن جا هم رعایت حدّ وسط میان افراط و تفریط مورد نظر است و از جلوه

عدل بدین معنی انصاف است که به هنگام قضاوت در فکر و عقیده و اقوال 
شود و در بسیار موارد عدل و انصاف به صورت تقریبًا مترادف  دیگران مطرح می

احبّ " حضرت ولی امراللّه نیز در ترجمۀ عبارت در نصوص مبارکه به کار رفته و
ترجمه  justiceکه در کلمات مکنونه آمده، انصاف را به " االشیاء عندی االنصاف

بر هر نفسی الزم است که این ایام قلیله " آمده است که رئیسلوح در .  اند فرموده
 به قدم عقل و اگر به عرفان حقّ موفّق نَشد، اقًال.  را به صدق و انصاف طی نماید

امروز نالۀ عدل بلند و حنین انصاف "فرمایند   میدنیالوح در ."  عدل رفتار نماید
در بیان مبارک دیگری که در ."  دود تیرۀ ستم عالم و امم را احاطه نموده.  مرتفع

عدل و انصاف دو حارسند از برای "اند   نقل شده فرمودهظهور عدل الهیرسالۀ 
 کلمات محکمۀ مبارکه که علّت صالح عالم و حفظ امم حفظ عباد و از این دو

 ."است ظاهر گردد
ها نیز  پس از این خواهیم دید که حضرت بهاءاللّه عدل را در روابط بین انسان

 عبارتی به عربی آمده که ماحصلش کلمات فردوسیهفرمایند، چنان که در  مطرح می
 را اختیار کن که برای این است که اگر ناظر به عدل هستی برای دیگران همان

کنی، و نیز در موضعی اجرای عدالت را حتی در حق خود توجیه  خود اختیار می
 .اند فرموده

 عدل در دو توقیع حضرت ولی امراللّه
ای که مبیّن منصوص در سال  ، رسالهظهور عدل الهیبحثی مجمل و سریع در 

.  سودمند خواهد بودکردن آنچه مذکور افتاد   در روشن،اند  مرقوم فرموده۱۹۳۸
 صفحه در ارتباط با سجایای ۳ یا ۲باید متذکّر بود که موضوع عدل فقط در 

 در ۴۹ و ۴۸صص (اخالقی که برای خادمان امر الهی ضرور است مطرح شده 
معذلک در همان رساله حضرت ولی امراللّه به اهمّیّت عدل که ).  ترجمۀ فارسی

 فرمایند  العدل تسمیه شده اشاره می  بیت مؤسّسۀ بهائی به مناسبت آن بهاعلٰى
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و نیز در موضعی عدل در ارتباط به یوم موعود، که در عین حال روز ) ۴۹ص(
 ).۱۶۶ص(جزاست، عنوان شده است 

 و حضرت عبدالبهاء را حضرت ولی عزیز امراللّه تعدادی از نصوص جمال ابهٰى
 .  نها پردازیمفرمایند که مناسب خواهد بود به تجزیه و تحلیل آ ذکر می

رسد که یکی از مفاهیم عدل همان قانون الهی یا نظم الهی است که  به نظر می
فرمایند  میزان و مِالک هر کار درستی است، چنان که وقتی حضرت بهاءاللّه می

محتمًال مرادشان " نماید های واردۀ عظیمه تدارک عدل اعظم الهی می این ظلم"
 خود آن حضرت است که مصداق این بیان مبارک استقرار شریعت یا قانون و نظام

در الواح بهاءاللّه اساس عدلی "شود  حضرت عبدالبهاء است که تکرارًا آورده می
 ."موجود که از اول ابداع تا حال به خاطری خطور ننموده

معنی .  قبالً در بارۀ دو رکن عدالت که مجازات و مکافات باشد اشاراتی رفت
ه در کتب آسمانی وعده داده شده، یعنی روزی که دیگر عدل روز جزاست ک

 گیرد، چنان که جمال اقدس ابهٰى اعمال افراد و جوامع در ترازوی سنجش قرار می
حضرت ولی عزیز امراللّه ."  ان ارتقبوا ایام العدل و انّها قد اتت بالحق"اند  فرموده

های گذشته  مفرمایند که همۀ مذاهب و مسالک و نظا در موضعی در آثار خود می
شوند، تا عیار آنها و  امروز، یعنی در این ظهور، به محک آزمایش گذاشته می

ارزش یا عدم اعتبار آنها سنجیده شود، و بنابر این، این ایام را ایام ظهور عدل 
 .الهی باید دانست

 مراجعه شود توجّه پژوهنده به این قد ظهر یوم المیعادهنگامی که به توقیع منیع 
شود که بر اساس فهرست موضوعی که برای کتاب افزوده شده  ب مینکته جل

توان به عدالت خدا، عدالت سالطین و امراء،  عدالت را به اعتبار فاعل آن می
 .بندی کرد عدالت اصحاب دین، و مسلّماَ عدالت عامّۀ مردم دسته

ی عدالت خدا بحثی است که در الهیات مطرح است و مثالً در الهیات شیعه منزلت
بس مهّم دارد، در حالی که عدالت سالطین و امراء در جهان سیاست و اجتماع 

 .شود مطرح می
ای که جالب توجّه است این است که حضرت ولی امراللّه عبارت حضرت  نکته

 را در توقیع " نماید های واردۀ عظیمه تدارک عدل اعظم الهی می این ظلم"بهاءاللّه 
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مایند که این عدل اعظم همان عدالتی است که بنای فر خود چنین تفسیر و تبیین می
تواند فقط بر آن متّکی باشد، در حالی که خود صلح اعظم به  صلح اعظم می

 ).۵ص(گردد  تمدّن جهانی اسم اعظم حضرت بهاءاللّه رهنمون می
در مورد اصحاب دین، یعنی علماء، روحانیون، و رؤسای مذاهب و شرایع مختلفه، 

فرمایند از روحانیونی که رأس آنها به اکلیل  در بیانی تجلیل میحضرت بهاءاللّه 
عدل متوّج است و هیکل آنان به طراز انصاف مزیّن، و محتمل است که این جا 
عدل به معنی قضاوت صحیح و بینش درست در معرفت مظهر ظهور جدید مطمح 

ل مرحمت اند که حق امراء را عد نظر باشد، همان طور که در موضعی دعا فرموده
 .فرماید و علماء را انصاف

 حضرت ولی امراللّه عبارات متعدّدی را از حضرت قد ظهر یوم المیعاددر توقیع 
فرمایند که در آن مظهر کلّی الهی نفوس را به عدالت تشویق و  بهاءاللّه نقل می

فرماید، از جمله سالطین و رؤسای دُوَل را و نمایندگان ادیان را و  دعوت می
ای است، و آن  فرمایند جسم عالم محتاج جامه ه عامّۀ مردم را، آن جا که میباالخر

    ۷.مت استجامه، جامۀ عدالت و حک
 مطرح است یکی هم علّت تسمیه ظهور عدل الهیاز نکات لطیفی که در رسالۀ 

حضرت ولی امراللّه .  العدل اعظم یا عمومی است  مؤسّسۀ بهائی به نام بیتاعلٰى
العدل اعظم مظهر عدالت کلّیّۀ الهیه خواهد بود و البته به  ایند که بیتفرم اشاره می

شوند که محافل محلّی و ملّی که ارکان و قوائم دیوان عدل  طور ضمنی متذکّر می
چنان چه .  هم باید در تصمیمات خود ناظر به عدل باشند) ۵۵ص(الهی هستند 

شارع .   قائم، نه عفواند خیمۀ وجود بر ستون عدل حضرت عبدالبهاء فرموده
آرای خود را  العدل، اکلیل جلیل مؤسّسات نظم بدیع جهان مقدّس امر الهی، بیت

به صفّت فضل و عفو موصوف نفرموده، بلکه بیت عدل الهی نامیده است 
 ).۶۰ص(

 معانی دیگری را هم ضمناً العدل بیت در عنوان عدلتوان فرض کرد که کلمۀ  می
العدل با قوانین منصوصه و روح تعالیم و  ت آراء بیتکند، چون مطابق افاده می

احکام مبارکه که میزان و مقیاس عدالت حقیقی است و یا تطابق آن آراء و 
 چون هر " است که بشاراتدر لوح (تصمیمات با نیازها و شرائط زمان و مکان 
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روز را امری و هر حین را حکمی مقتضی، لذا امور به وزرای بیت عدل راجع تا 
 .").    نچه را مصلحت وقت دانند معمول دارندآ

و مشارکت در ) دنیالوح (العدل اعظم اجرای صلح اکبر  از جمله وظائف بیت
 است، و در همۀ این موارد رعایت ) اشراقاتلوح (المللی  انتخاب خط و زبان بین

کمال عدالت ضرورت دارد و با ثمر رسیدن چنین وظائفی خواهد بود که این 
عنقریب یومی خواهد رسید که مؤمنین : " وقوع خواهد یافتجمال ابهٰىاشارات 

منقول در  (."آفتاب عدل را در اشدّ اشراق از مطلع جالل مشاهده خواهند نمود
   ) ظهور عدل الهی

 عدالت در حق خود
آثار مبارکه مُشعر بر آن است که تنها در بارۀ دیگران نباید عدالت را مرعی داشت، 

: عین بیان مبارک چنین است.  ید در حق خود نیز به عدل رفتار کندبلکه آدمی با
ان اعدلوا علی انفسکم ثم علی الناس لیظهر آثار العدل من افعالکم بین عبادنا "

یک معنی عدالت در حق خود همان است که جمال مبارک ."  المخلصین
و )  نهکلمات مکنو." (حاسب نفسک فی کلّ یوم من قبل ان تحاسب"اند  فرموده

 و ۱۸دریای دانش، صص ( نازل شده در بارۀ اولیای امور این بیانات از قلم اعلٰى
آمر ان یزن نفسه فی کلّ یوم بمیزان القسط و العدل ثّم یحکم ): "۱۹ ینبغی لکّل 

 )مقصودلوح ." (بین النّاس و یأمرهم بما یهدیهم اِلی صراط الحکمة و العقل
کید شده بدین گونه این که در نصوص مبارکه این همه د ر اهمّیّت معرفت نفس تأ

قابل توجیه است که شخص قابلیات مکنونۀ خود را بشناسد و در تحقّق عینی آنها 
گرایش به .  اهتمام ورزد و مواهب الهی را که در وجود اوست به هدر ندهد

عدالتی  عادات مضرّه و آن چه سبب تضییع قوای بدنی و فکری شود نوعی بی
 .ه ضایع و باطل نهادن استعدادات هم خروج از صراط عدالت استاست، چنان ک

 ذکر عدل در آثار حضرت عبدالبهاء
 است که به رسالۀ مدنیهیکی از نخستین آثار دوران جوانی حضرت عبدالبهاء 

 میالدی نگاشته شد و مباحث مهمّی چون ۱۸۷۵دستور جمال مبارک در سال 
 قیمت در بحث از  این رسالۀ ذی.  ر داردتجدّد، تمدّن، ترقّی، و توسعه را در ب
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کردن عقل  کند و به طور ضمنی لزوم توأم تجدّد ناچار قضیۀ عقالنیت را مطرح می
 .شود و عدل را در ادارۀ امور مردم یادآور می

پیشنهاد تشکیل مجلس شور در ایران خود گامی بلند در راه دموکراسی و برقراری 
مقصد از تأسیس این مجلس "رمایند که ف حکومت عدل است و خود تصریح می

و هنگامی که به دفاع از لزوم اقتباس علم و )  ۲۹ص." (عدل و حّقانیّت است
اکتساب اصول و "شوند که  پردازند، یادآور می زمین می صنعت و تجدّد از مغرب

قوانین مدنیه و اقتباس معارف و صنایع عمومیه مُحتضراً ما ینتفع به العموم از 
، بیانی که یادآور فرمایش حضرت بهاءاللّه است که )۳۹ص." (ئره جائزممالک سا

ای  حکومت باید به ما ینتفع به العموم اندیشد و رساندن نفع و خیر به همگان جلوه
کنند در رأس  های عدل است، و وقتی ذکر صفات علمای حقیقی را می از جلوه

و : "کنند  گونه تعریف میدهند و آن را بدین این صفات عدل و حقانیت را قرار می
آن عدم التفات و التزام ذاتیه و قوائد شخصیۀ خود و بدون مالحظه و مراعات 
جهتی از جهات، بین خلق اجراء احکام حق نمودن و نفس خود را چون افرا 
بندگان غنی مطلق شمردن و جز امتیاز معنوی در امری از امور تفرّد از جمهور 

، که عدل در این )۴۷ و ۴۶صص ..." (یش دانستن نجستن و خیر عموم را خیر خو
و از این رو شگفت .  کند گمان در حقّ فرمانروایان عالم هم صدق می معنی بی

پردازند و حدیث   به ستایش عدل انوشیروانی می۸۱ و ۸۰نیست که در صفحات 
اظهار مسرّت از والدت "شوند که  معروف حضرت محمّد را در حقّ او یادآور می

و اگر عدل را به شیوۀ فالسفۀ اقدم یونان )  ۸۱ص." (ن حکومت او فرمودنددر زما
حکومت قانون دانیم، حضرت عبدالبهاء قویاً از ضرورت داشتن قانون دفاع 

خود تأسیس قوانین عادلۀ ... آیا "فرمایند  کنند و به شیوۀ استفهام انکاری می می
ق هیئت عمومیه را در موافق احکام الهیه که کافل سعادت بشریه است و حقو

 ) ۱۹ و ۱۸صص " (مغایر فالح و نجاح است؟... تحت صیانت قویه محفوظ داشته 
از آثار دیگر حضرت عبدالبهاء که در آن قضیۀ عدل مطرح شده مفاوضات مبارکه 

در بحث از .  اند است که در آن به یکی از دشوارترین مسائل کالمی پاسخ داده
چون علم الهی تعلّق به عملی از شخص "سد قضا و قدر ممکن است شخص بپر

 حضرت " یافت و در لوح محفوظ قدر مثبوت گشت، آیا مخالفت آن ممکن است؟
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علم به شیء سبب حصول شیء نیست، زیرا علم "فرمایند  عبدالبهاء در جواب می
ذاتی حقّ محیط بر حقایق اشیاء قبل از وجود اشیاء و بعد وجود اشیاء یکسان 

به همین قیاس ضمن تصدیق آن که )  ۱۰۰ص." ( شیء نگردداست، سبب وجود
اگر مدد نرسد نه .  سکون و حرکت انسان موقوف به تأیید حضرت یزدان است"

، اموری چون عدل و انصاف و ظلم و )۱۷۵ص" (بر خیر مقتدر، نه بر شّر توانا
اندیشۀ حضرت عبدالبهاء ).  ۱۷۴ص(دانند  اعتساف را در تحت اختیار انسان می

حال اگر .  ، اقدم کتب اوستائیگاتهامنطبق است با تعلیمات حضرت زردشت در 
کسی در جهان ظلم بیند نباید آن را به حقّ منسوب دارد، چون حقّ عادل است، 

در .  ولی انسان را به اختیار خیر و شرّ، عدل و ظلم مخیّر کرده است تا مسئول باشد
فرمایند که خداوند به  ، می)۹۵ص، ۲ج (منتخباتی از مکاتیببیانی منقول در 

که در مبادی و عواقب امور به فکر ثاقب تعمّق نماید و "انسان عقل داده است 
تأمّل کند، تا اعمال و افعال صحیح و سقیم را امتیاز دهد و مضرّ و نافع را ادراک 

به عبارت ."  کند و به عدل و انصاف حرکت نماید و مظهر لطف رحمن شود
در همین مکتوب مبارک .  عدل یا ظلم یا خیر یا شّر با انسان استدیگر، مسئولیت 

 ) ۹۵ص." (عقل و عدل دو آیت کبرای ربّ منان است"فرمایند  است که می
فصلی که در مفاوضات مبارکه به موضوع اثبات آن که در وجود شّر نیست، یعنی 

 .متمّم همین بحث است) ۱۸۳ص(شرّ مطلق نیست، اختصاص یافته 
 ۱۳۲۹قعده   ذی۲۶دالبهاء ضمن خطابات مبارکۀ خود نطقی به تاریخ حضرت عب

انسان باید در "فرمایند  اند که در آن می در منزل مستر دریفوس در پاریس فرموده
الخصوص  عالم وجود امید به مکافات و خوف از مجازات داشته باشد، علی

مأمورین .  ستنفوسی که مستخدم در حکومتند و امور دولت و ملّت در دست آنها
حکومت اگر چنان چه امید به مکافات و خوف از مجازات نداشته باشند، البته 

مانند که خیمۀ عالم بر  مکافات و مجازات مانند دو عمود می.  کنند عدالت نمی
فرمایند که جمع احبّای الهی در هر شغل و  بعد اظهار امیدواری می."  آن بلند است

شر از کوچک و بزرگ باید به عدل و بجمیع .  "دمقامی هستند مظاهر عدل باشن
عدل این است که باید از حقوق خود تجاوز نکنند و برای هر .  انصاف بپردازند

 در ."  این است عدل الهی.  اند نفسی آن را بخواهند که برای خویش خواسته
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شوند که در الواح جمال مبارک اساس  همین خطابه حضرت عبدالبهاء یادآور می
از برای جمیع اصناف بشر "سابقه است، زیرا   نهاده شده که در تاریخ بیعدلی

 ."مقامی مقرر که باید از آن تجاوز نکنند
به این ترتیب، حضرت عبدالبهاء عدل را به عنوان یک فضیلت اخالقی که 

فرمایند و آن را به نحوی که  اختصاص به هیچ صنف و گروهی ندارد مطرح می
و از تعریف متعارف .  کنند ئی اخالق است تعریف میمذکور آمد و قانون طال

روند، چون نه فقط باید حقوق  عدل که اعطاء کلّ ذی حق حقّه باشد فراتر می
دیگران را رعایت کرد، بلکه آنچه برای خود از خیر و برکت و سعادت و هر 

 .خواهند باید برای دیگران هم بخواهند موفّقیّت و مزیّت دیگر می

 گیری نتیجه
اند، اصل عدل   بیان فرمودهالعدل رضوان در لوح همان طور که جمال اقدس ابهٰى

فاعلموا بان اصل العدل و ("و مبدء آن همان اوامر مظهر الهی در ظهور اوست 
قل انّه لمیزان العدل بین ... مبدئه هو ما یامر به مظهر نفس اللّه فی یوم ظهوره 

ر حضرت بهاءاللّه است که عدل در ، ولی خصوصاً در ظهو.")السموات و االرض
اَن : "اند ترین وجوه آن از مظهر غیبی تجلّی کرده، چنانکه فرموده ترین و جامع کامل

یا هذا االسم، انّا جعلناک مبدءَ عَدلِنا و مرجعه بین عبادنا المقربین و بک یظهر 
دلنا اَن هذا االسم اَِن افتخر فی نفسک بما جعلناک مشرق ع... عدل کِلّ عادل 

و به همین مناسبت است که حضرت عبدالبهاء در خطابۀ پاریس " بین العالمین
در الواح بهاءاللّه اساس عدلی موجود که از اول ابداع به خاطری "فرمایند  می

در تعالیم حضرت بهاءاللّه است که حقوق و وظائف و مقام ."  خطور ننموده
(status)ه عمل به موجب آن عمل  هر یک از طبقات خلق معیّن شده است، ک

در این تعلیمات است که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق .  عادالنه خواهد بود
کودکان، حقوق صنف زارع و صنف کارگر، حقوق کارفرمایان و اغنیاء، در عین 

حقوق و وظائف ملوک و سالطین، فرماندهان و رؤساء، .  بیان وظائف آنان آمده
ها و   روحانیون، وکال، قضاة، بالجملۀ همه گروهمستخدمین و عمّال دولت، علما و

هذا صحیح است که دو هدف  و علی.  قشرهای دیگر دقیقاً مشخّص شده است
 ک طرف و عدل و معدلت از یدیانت را برقراری صلح و وحدت از اصلی این 
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سوی دیگر بدانیم، و در عین حال قائل به آن باشیم که استقرار عدل در جهان 
مؤثّر در امکان تحقّق وحدت و صلح خواهد بود، و حتی آن را باید وسیلۀ بسیار 

: اند  فرمودهکلمات فردوسیهشرط الزم محسوب کرد، چنان که حضرت بهاءاللّه در 
سراج عباد داد است، او را به بادهای مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائید، و "

لیا بحر حکمت الهی در این کلمۀ ع.  مقصود از آن ظهور اتّحاد است بین عباد
 ."    موّاج

  
  ها يادداشت

 .و جوراً کما ملئت ظلما يمالء االرض قسطا و عدال .۱
فرهنگ ، Dictionnaire des Concepts Philosophiques رجوع شود به کتاب .۲

 ).به فرانسه (مفاهیم فلسفی
 آراء فالسفۀ دیگر چون الیبنیز و هگل در مورد عدالت را در همان کتاب .۳
 .توان یافت  میهنگ مفاهیم فلسفیفر
ای از نزد خویش   یعنی وقتی ما بر عرش عدل مستقر شدیم ممکنات را به کلمه.۴

 .خلق کردیم
کید بر مجازات و   مفهوم این بیان مبارک می.۵ تواند چنین باشد که دین با تأ

اگر "است، و " حصنی متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم"مکافات اخروی 
ین مستور ماند هرج و مرج راه یابد، نیّر عدل و انصاف و آفتاب امن و سراج د

 )اشراقاتلوح . ک.ر." (اطمینان از نور باز ماند
کند در همان لوح مبارک بیانی از جمال قدم است   آنچه این تفسیر را تأیید می.۶

این "فرمایند   مقصود از اتّحاد و اتّفاق را توضیح داده، به دنبال آن میکه در آن
 ."مقام اندازه و مقدار است و مقام اعطاء کلّ ذی حق حقه است

آید و بعید   اصطالح قمیص و یا جامه در آثار حضرت بهاءاللّه به فراوانی می.۷
 سَمبولیسم پیرهن و پیرهن یوسف در قرآن مورد عنایت حضرت بهاءاللّه نیست که

اند که  تن بشریّت دانستهای بر  حتی حضرت بهاءاللّه کیش یزدان را جامه.  باشد
 . هرگاه کهنه شود باید او را به جامۀ تازه آراست
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