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ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪل در آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎﺋﻲ
ﺷﺎﭘﻮر راﺳﺦ
ﻣﻘﺪّﻣﻪ
ﻋﺪل ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺮی
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺣﻘﻮق ،اﺧﻼق ،ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در
آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﻋﺪل در ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ و وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪل در اﯾﻦ ﮐﺮۀ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ
دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻫ ّﻤﯿّﺖ ﻗﻀﯿﮥ ﻋﺪل ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﻟﻮﺣﯽ ﺗﺎم را ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻗﻠﻢ
اﻋﻠﲐ ،ﺟﻠﺪ دوّم ،ﺻﻔﺤﺎت  ۵۶۹–۵۵۸ﻣﻨﺪرج ﺷﺪه ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﺎﻣﺶ
را "رﺿﻮاناﻟﻌﺪل" ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد" :ﻫﺬا ﻟﻮح ﻓﯿﻪ ﺑﻌﺚ اﻟﻠّﻪ
اﺳﻤﻪ اﻟﻌﺎدل و ﻧﻔﺦ ﻣﻨﻪ روح اﻟﻌﺪل ﻓﯽ ﻫﯿﺎﮐﻞ اﻟﺨﻼﯾﻖ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﻟﯿﻘﻮﻣﻦّ ﮐﻞٌ ﻋﻠﯽ
اﻟﻌﺪل اﻟﺨﺎﻟﺺ و ﯾﺤﮑﻤﻮا ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ و اﻧﻔﺲ اﻟﻌﺒﺎد ".ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﺪل ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﻤﺎء اﻟﻬﯽ روح ﻋﺪل را )ﺑﯽﮔﻤﺎن در اﯾﻦ ﻇﻬﻮر ﻣﺒﺎرک( در ﭘﯿﮑﺮ
ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم دﻣﯿﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺪل ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﺪل
ﺣﮑﻢ راﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺸﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪّﺳﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺑﺎرۀ ﻣﻮﻋﻮد ﻣُﻨﺘَﻈَﺮ
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن آﻣﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر او ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از ﻋﺪل و داد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ در ﺑﺎب دوم ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻋﻮد اﻣّﺖﻫﺎ را ﻗﻀﺎوت
و داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد و
در ﻫﻤﺎن ﺑﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪش ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎب ﺳﯽوﭘﻨﺠﻢ
ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ اﻟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
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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.
آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روز ﻣﻮﻋﻮد ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟ ّﻠﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ در ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻇﻬﻮر ﻋﺪل
اﻟﻬﯽ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ" :ان ارﺗﻘﺒﻮا ﯾﺎ ﻗﻮم اﯾﺎم اﻟﻌﺪل و اﻧّﻬﺎ ﻗﺪ اﺗﺖ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﯾﺎﮐﻢ ان
ﺗﺤﺘﺠﺒﻮا ﻣﻨﻬﺎ و ﺗﮑﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓﻠﯿﻦ ".ﯾﻌﻨﯽ" ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ای ﻣﺮدم ﮐﻪ روزﮔﺎر
ﻋﺪل ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ،و اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﺧﻮد را از آن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯿﺪ
و در ﺷﻤﺎر ﻏﺎﻓﻼن درآﺋﯿﺪ) ".ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ص(۵۹
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ "اﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ آﻓﺘﺎب ﻋﺪل از اﻓﻖ ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺷﺪ ،زﯾﺮا در اﻟﻮاح ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ اﺳﺎس
ﻋﺪﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ از اوّل اﺑﺪا ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺧﻄﻮر ﻧﻨﻤﻮده) ".ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻗﯿﻊ،
ص(۵۹
ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در دور ﻇﻬﻮر آن ﺣﻀﺮت ﻋﺪل اﻋﻈﻢ اﻟﻬﯽ
ﺗﺠﻠّﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در دو ﺑﯿﺎن ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ:
 ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﯾﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ آﻓﺘﺎب ﻋﺪل را در اﺷﺪّ اﺷﺮاق ازﻣﻄﻠﻊ ﺟﻼل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد) .ﺗﺮﺟﻤﻪ(
 ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺪان ]ﮐﻪ[ اﯾﻦ ﻇﻠﻢﻫﺎی واردۀ ﻋﻈﯿﻤﻪ ﺗﺪارک ﻋﺪل اﻋﻈﻢ اﻟﻬﯽرا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻇﻬﻮر ﺟﻠﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ او را زﯾﺒﻨﺪۀ وﺻﻒ "ﺗﺪارک
ﻋﺪل اﻋﻈﻢ اﻟﻬﯽ" ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺪل در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ
در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪّدی ﺑﺮای ﮐﻠﻤﮥ "ﻋﺪل" ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً "ﻋﺪل"
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ در  ۹ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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 -۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪر در ﻣﻌﻨﯽ "داد" ﮐﺮدن؛  -۲ﻧﻬﺎدن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد؛  -۳ﺣﺪّ
ﻣﺘﻮﺳّﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻮﱝ؛  -۴دادﮔﺮی و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر؛  -۵داد؛  -۶اﻧﺪازه و ﺣﺪّ اﻋﺘﺪال؛  -۷راﺳﺖ؛  -۸ﻣﺜﻞ و ﻧﻈﯿﺮ
و ﺷﺒﯿﻪ؛  -۹ﻣﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺷﻬﺎدت.
در داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻋﺪل ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﻼﻣﯽ آن آﻣﺪه .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ داﻧﺶﻧﺎﻣﮥ ﻣﺰﺑﻮر ،ﻋﺪل در اﺻﻄﻼح ﮐﻼم ﻣﻨﺰّهﺑﻮدن
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
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺧﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻻﻣﯽ ﮐﻪ از او ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎداش دﻫﺪ ،و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ
آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻃﺎﻟﮥ ﮐﻼم اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺘﺤﯿّﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺮای
ﺧﺎﻟﻖ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺪل از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ )ﺑﻪ اﺟﻤﺎل(
در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻓﻼﺳﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎن ﻋﺪل ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
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.
ارﺳﻄﻮ ﻓﺮق ﻣﯽﻧﻬﺪ ﻣﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ) (justice distributiveﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﻄﺎی
ﮐﻞّ ذی ﺣﻖّ ﺣﻘّﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﯿﺎر ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﻮدن رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ وﺿﻊ
ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وﺿﻊ و ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺴﺎوی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ) (proportionalitéﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﺴﺎوی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺛﺎﻧﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺻﻼﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ) (correctiveﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺗﺴﺎوی اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺪان ﻟﻄﻤﻪای وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎزات ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻼح و
۲
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖﻫﺎﺋﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭘﺎداش
ﻗﺮار داد و ﭼﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﻋﯽ و ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ .ﭘﺲ ﻋﺪاﻟﺖ
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وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﺑﻪ
زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ارﺳﻄﻮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ۳.ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و آﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن ﺳﻘﺮاط
ﺣﮑﯿﻢ ،وﻟﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن وﻗﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﮐﻠﻤﻪ ،ﺳﺎزﮔﺎری دارد؟
اﻓﻼﻃﻮن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺮد
و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ،زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ارﺳﻄﻮ ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب "اﺧﻼق" ﺧﻮد ﻓﺮق ﻣﯽﻧﻬﺪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﺣﺎد ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب "ﺟﻤﻬﻮر" ﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ را
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.
از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ
و آﻧﭽﻪ را ﻋﻘﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﺌﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋُﺮف و
ﻋﺎدت ،رﺟﺤﺎن دارد .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﻮۀ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه و روش زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪل ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﻘﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ارزش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﺮوﺳﯿﻮس ﻫﻢ در ﻗﺮن  ۱۷ﻟﺰوم ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﺟﺎن ﻻک ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر
ﺻﺤّﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺜﺒﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ
اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻮق را ﻫﺎﺑﺲ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﻋﻬﺪ و
ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ و ﻣﯿﺜﺎق را
ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آدﻣﯿﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﻘﺘﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را
وﺿﻊ ﮐﺮد ،ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن وی
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ورای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﺌﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮی ،و ﺑﺮﺗﺮ از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺻﺤﺎب ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﻔﻊ ،ﭼﻮن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﺻﻞ ﻣﺠﺎزات و
ﻣﮑﺎﻓﺎت را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪی ﮐﺮد و آن ﺑﺪی ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ
ﺟﺎﻣﻌﻪ زد و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
۳
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﺎﯾﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻟﻮح رﺿﻮاناﻟﻌﺪل
ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻋﻤﺪۀ آﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ در ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
ﺻﻮَر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻤﺎن ﻟﻮح رﺿﻮاناﻟﻌﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ وﺟﻮه و ُ
ﻋﺪل را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ -۱ :ﻋﺪل در ﻣﻤﻠﮑﺖداری و ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻋﺒﺎرت
"اﻧّﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎک زﯾﻨﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮک"؛  -۲ﻋﺪل در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻋﺒﺎرت
"زﯾّﻨﻮا ﯾﺎ ﻗﻮم ﻫﯿﺎﮐﻠﮑﻢ ﺑﺮداء اﻟﻌﺪل"؛  -۳دﯾﮕﺮ ﻋﺪل در ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻬﯽ ﮐﻠﻤﻪ )"ﻟﻤﺎ
اﺳﺘﻮﯾﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﻋﺮش اﻟﻌﺪل ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﻤﻤﮑﻨﺎت ﺑﮑﻠﻤ ٍﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻧّﺎ" ،(۴و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از
ﺗﺠﻠّﯿﺎت ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ )"ان ﯾﺎ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎت ﺷﻤﺲ ﻣﻦ ﺷﻤﻮس اﺳﻤﺎﺋﻨﺎ
اﻟﺤﺴﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻻرض و اﻟﺴﻤﺎء"(؛  -۴ﻋﺪل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان درﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ )"ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا ﺑﺎن اﺻﻞ اﻟﻌﺪل و ﻣﺒﺪﯾﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺎﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻠّﻪ ﻓﯽ
ﯾﻮم ﻇﻬﻮره"(؛  -۵ﻋﺪل در ﻣﺒﺎدﻻت و رواﺑﻂ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن "اﻋﻄﺎء ﮐﻞّ ذی ﺣﻖّ ﺣﻘﻪ"
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک در ﻫﻤﺎن
ﻟﻮح آﻧﻬﺎ را ﻻﺗﺤﺼﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎرشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛  -۶ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻋﺒﺎرت "ان ارﺗﻘﺒﻮا
ﯾﺎ ﻗﻮم اﯾﺎم اﻟﻌﺪل" از ﻫﻤﯿﻦ ﻟﻮح ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ،ﮐﻪ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮم "ﻇﻬﻮر
ﻋﺪل اﻟﻬﯽ" ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺸﺎرت داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪل در آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک
ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ در آﺛﺎر ﻋﺪﯾﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪل را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ از
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺻﻠﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد را ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و وﺣﺪت در ﻋﺎﻟﻢ ،اﯾﻦ
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ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ "ﺳﺤﺎب ﻇﻠﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد و آﻓﺘﺎب ﻋﺪل از ﺧﻠﻒ ﺣﺠﺎب اﺷﺮاق ﻧﻤﺎﯾﺪ".
)درﯾﺎی داﻧﺶ ،ص(۱۰۸
در اﻟﻮاح ﻣﻠﻮک و ﻟﻮح ﻣﻘﺼﻮد ،ﻋﺪل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﺣﮑﻮﻣﺎت و دُوَل
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻟﻮح ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ "اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﻧﻮر اﻧﺼﺎف ﺑﺘﺎﺑﺪ و ﻋﺎﻟﻢ
را از اﻋﺘﺴﺎف ﻣﻘﺪّس ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻠﻮک و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻗﺘﺪار ﺣﻖّ ﺟﻞّ
ﺟﻼﻟﻪ اﻧﺪ ﻫﻤّﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻤﺎﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ اﻻرض ﻗﯿﺎم ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ را آﻓﺘﺎب
ﻋﺪل اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻨﻮّر ﺳﺎزد "...
و ﻫﻤﺎن ﺟﺎ از ﻟﻮح دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ "ﯾﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻻﻣﺮاء – ﻟﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻨﺪٌ
اﻗﻮی ﻣﻦ اﻟﻌﺪل و اﻟﻌﻘﻞ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺟُﻨﺪی در ارض اﻗﻮی از ﻋﺪل و ﻋﻘﻞ
ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ  "...و ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ "ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ اﮔﺮ آﻓﺘﺎب ﻋﺪل از ﺳﺤﺎب
ﻇﻠﻢ ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،ارض ﻏﯿﺮارض ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد ".اﯾﻦ ﻋﺪل در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﻤﻠﮑﺖداری و
ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻟﻮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﻗﯿﺎم ﻣﻠﻮک و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﺳﮑﻨﮥ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ از
ﻃﺮﯾﻖ اِﻋﻤﺎل دو اﺻﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﺪﮐﺎران و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻧﯿﮑﻮﻋﻤﻼن )"ﺧﯿﻤﮥ ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
دو ﺳﺘﻮن ﻗﺎﺋﻢ و ﺑﺮﭘﺎ :ﻣﺠﺎزات و ﻣﮑﺎﻓﺎت" ﻟﻮح اﺷﺮاﻗﺎت( ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دو
وﺟﻬﮥ ﻋﺪل را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪل ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﻋﺪل ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .در ﻟﻮح اﺷﺮاﻗﺎت
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رﮐﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎزات و ﻣﮑﺎﻓﺎت" ،دو ﭼﺸﻤﻪاﻧﺪ از
۵
ﺑﺮای ﺣﯿﺎت اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ".
ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ "ﻫﯿﭻ ﻧﻮری ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﺪل ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آن اﺳﺖ ﺳﺐ ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻟﻢ و راﺣﺖ اﻣﻢ" )ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ،
ص(۵۸
وﻟﯽ ﻣﺴﻠّﻤ ًﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪل وﺳﯿﻊﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻤﻠﮑﺖداری و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﻋﺪل را در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪّد
در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺪال ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﻟﻮح ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ "در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر
ﺑﺎﯾﺪ رؤﺳﺎء ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ از اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﻃﺮاز
اﺛﺮ ﻣﺤﺮوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً ﺣ ّﺮﯾّﺖ و ﺗﻤﺪّن و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻊ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻫﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﺎﺋﺰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ از ﺣﺪّ اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠّﺖ ﺿﺮر ﮔﺮدد ".در
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ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﺘﺐ ﻟﻐﺖ ﻫﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺪل رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺪازه و ﺣﺪّ اﻋﺘﺪال
۶
اﺳﺖ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪل در ﻋﺮﺻﮥ اﺧﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﺟﺎ ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪّ وﺳﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و از ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﻋﺪل ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎوت در ﻓﮑﺮ و ﻋﻘﯿﺪه و اﻗﻮال
دﯾﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮارد ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻣﺘﺮادف
در ﻧﺼﻮص ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺎرت "اﺣﺐّ
اﻻﺷﯿﺎء ﻋﻨﺪی اﻻﻧﺼﺎف" ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ آﻣﺪه ،اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ  justiceﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ .در ﻟﻮح رﺋﯿﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﻪ
ﻼ ﺑﻪ ﻗﺪم ﻋﻘﻞ و
را ﺑﻪ ﺻﺪق و اﻧﺼﺎف ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻖّ ﻣﻮﻓّﻖ ﻧَﺸﺪ ،اﻗ ً
ﻋﺪل رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ".در ﻟﻮح دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ "اﻣﺮوز ﻧﺎﻟﮥ ﻋﺪل ﺑﻠﻨﺪ و ﺣﻨﯿﻦ اﻧﺼﺎف
ﻣﺮﺗﻔﻊ .دود ﺗﯿﺮۀ ﺳﺘﻢ ﻋﺎﻟﻢ و اﻣﻢ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ".در ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرک دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در
رﺳﺎﻟﮥ ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ "ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف دو ﺣﺎرﺳﻨﺪ از ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻋﺒﺎد و از اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﮑﻤﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﮐﻪ ﻋﻠّﺖ ﺻﻼح ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻔﻆ اﻣﻢ
اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد".
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﻋﺪل را در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺮدوﺳﯿﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻠﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺎن را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﺣﺘﯽ در ﺣﻖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.
ﻋﺪل در دو ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ
ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺠﻤﻞ و ﺳﺮﯾﻊ در ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ،رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﯿّﻦ ﻣﻨﺼﻮص در ﺳﺎل
 ۱۹۳۸ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،در روﺷﻦﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻓﺘﺎد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪل ﻓﻘﻂ در  ۲ﯾﺎ  ۳ﺻﻔﺤﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺠﺎﯾﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎدﻣﺎن اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺿﺮور اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه )ﺻﺺ  ۴۸و  ۴۹در
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ( .ﻣﻌﺬﻟﮏ در ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ اﻫ ّﻤﯿّﺖ ﻋﺪل ﮐﻪ
اﻋﻠﲐ ﻣﺆﺳّﺴﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺷﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
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)ص (۴۹و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻋﺪل در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﯾﻮم ﻣﻮﻋﻮد ،ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روز
ﺟﺰاﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ )ص.(۱۶۶
ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻧﺼﻮص ﺟﻤﺎل اﺑﻬﲐ و ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء را
ذﮐﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺪل ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان و ﻣِﻼک ﻫﺮ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﻼ ﻣﺮادﺷﺎن
"اﯾﻦ ﻇﻠﻢﻫﺎی واردۀ ﻋﻈﯿﻤﻪ ﺗﺪارک ﻋﺪل اﻋﻈﻢ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ" ﻣﺤﺘﻤ ً
اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎم ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرک
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ًا آورده ﻣﯽﺷﻮد "در اﻟﻮاح ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ اﺳﺎس ﻋﺪﻟﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ از اول اﺑﺪاع ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺧﻄﻮر ﻧﻨﻤﻮده".
ﻗﺒﻼً در ﺑﺎرۀ دو رﮐﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎراﺗﯽ رﻓﺖ .ﻣﻌﻨﯽ
دﯾﮕﺮ ﻋﺪل روز ﺟﺰاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ روزی ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ در ﺗﺮازوی ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﺎل اﻗﺪس اﺑﻬﲐ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ "ان ارﺗﻘﺒﻮا اﯾﺎم اﻟﻌﺪل و اﻧّﻬﺎ ﻗﺪ اﺗﺖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ".ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ
در ﻣﻮﺿﻌﯽ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺬاﻫﺐ و ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻣﺮوز ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﻇﻬﻮر ،ﺑﻪ ﻣﺤﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻋﯿﺎر آﻧﻬﺎ و
ارزش ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ اﯾﺎم را اﯾﺎم ﻇﻬﻮر ﻋﺪل
اﻟﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻨﯿﻊ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﯾﻮم اﻟﻤﯿﻌﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺗﻮﺟّﻪ ﭘﮋوﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب اﻓﺰوده ﺷﺪه
ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﻋﻞ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻣﺮاء،
ﻋﺪاﻟﺖ اﺻﺤﺎب دﯾﻦ ،و ﻣﺴﻠّﻤ َﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺎﻣّﮥ ﻣﺮدم دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻟﻬﯿﺎت ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﺜﻼً در اﻟﻬﯿﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ
ﺑﺲ ﻣﻬ ّﻢ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻣﺮاء در ﺟﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟّﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ ﻋﺒﺎرت ﺣﻀﺮت
ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ "اﯾﻦ ﻇﻠﻢﻫﺎی واردۀ ﻋﻈﯿﻤﻪ ﺗﺪارک ﻋﺪل اﻋﻈﻢ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ" را در ﺗﻮﻗﯿﻊ
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ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪل اﻋﻈﻢ ﻫﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی
ﺻﻠﺢ اﻋﻈﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ آن ﻣﺘّﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﻠﺢ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ
ﺗﻤﺪّن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﮔﺮدد )ص.(۵
در ﻣﻮرد اﺻﺤﺎب دﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎء ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ،و رؤﺳﺎی ﻣﺬاﻫﺐ و ﺷﺮاﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ،
ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ رأس آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﮐﻠﯿﻞ
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
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻌﯽ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻣﺮاء را ﻋﺪل ﻣﺮﺣﻤﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻋﻠﻤﺎء را اﻧﺼﺎف.
در ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﯾﻮم اﻟﻤﯿﻌﺎد ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻌﺪّدی را از ﺣﻀﺮت
ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻈﻬﺮ ﮐﻠّﯽ اﻟﻬﯽ ﻧﻔﻮس را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و
دﻋﻮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ و رؤﺳﺎی دُوَل را و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادﯾﺎن را و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﺎﻣّﮥ ﻣﺮدم را ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺟﺴﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺟﺎﻣﻪای اﺳﺖ ،و آن
۷
ﺟﺎﻣﻪ ،ﺟﺎﻣﮥ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ.
از ﻧﮑﺎت ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﮥ ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻋﻠّﺖ ﺗﺴﻤﯿﻪ
اﻋﻠﲐ ﻣﺆﺳّﺴﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠّﻪ
اﺷﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ّﻠﯿّﮥ اﻟﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺤﻠّﯽ و ﻣﻠّﯽ ﮐﻪ ارﮐﺎن و ﻗﻮاﺋﻢ دﯾﻮان ﻋﺪل
اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ص (۵۵ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﺪل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﺧﯿﻤﮥ وﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺘﻮن ﻋﺪل ﻗﺎﺋﻢ ،ﻧﻪ ﻋﻔﻮ .ﺷﺎرع
ﻣﻘﺪّس اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ،ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل ،اﮐﻠﯿﻞ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺆﺳّﺴﺎت ﻧﻈﻢ ﺑﺪﯾﻊ ﺟﻬﺎنآرای ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺻﻔّﺖ ﻓﻀﻞ و ﻋﻔﻮ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﻔﺮﻣﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺖ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ
)ص.(۶۰
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺪل در ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﺿﻤﻨ ًﺎ
اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آراء ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮﺻﻪ و روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و
اﺣﮑﺎم ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان و ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ آن آراء و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن )در ﻟﻮح ﺑﺸﺎرات اﺳﺖ ﮐﻪ "ﭼﻮن ﻫﺮ
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روز را اﻣﺮی و ﻫﺮ ﺣﯿﻦ را ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ ،ﻟﺬا اﻣﻮر ﺑﻪ وزرای ﺑﯿﺖ ﻋﺪل راﺟﻊ ﺗﺎ
آﻧﭽﻪ را ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﺖ داﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ.(".
از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ اﺟﺮای ﺻﻠﺢ اﮐﺒﺮ )ﻟﻮح دﻧﯿﺎ( و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻂ و زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﻟﻮح اﺷﺮاﻗﺎت( اﺳﺖ ،و در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻤﺎل ﻋﺪاﻟﺖ ﺿﺮورت دارد و ﺑﺎ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ وﻇﺎﺋﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺷﺎرات ﺟﻤﺎل اﺑﻬﲐ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ" :ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﯾﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
آﻓﺘﺎب ﻋﺪل را در اﺷﺪّ اﺷﺮاق از ﻣﻄﻠﻊ ﺟﻼل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد) ".ﻣﻨﻘﻮل در
ﻇﻬﻮر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ(
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻖ ﺧﻮد
آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻣُﺸﻌﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎرۀ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺮﻋﯽ داﺷﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺪل رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرک ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
"ان اﻋﺪﻟﻮا ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﮑﻢ ﺛﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس ﻟﯿﻈﻬﺮ آﺛﺎر اﻟﻌﺪل ﻣﻦ اﻓﻌﺎﻟﮑﻢ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ
اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ ".ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻖ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ "ﺣﺎﺳﺐ ﻧﻔﺴﮏ ﻓﯽ ﮐﻞّ ﯾﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان ﺗﺤﺎﺳﺐ) ".ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ( و
در ﺑﺎرۀ اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت از ﻗﻠﻢ اﻋﻠﲐ ﻧﺎزل ﺷﺪه )درﯾﺎی داﻧﺶ ،ﺻﺺ  ۱۸و
" :(۱۹ﯾﻨﺒﻐﯽ ﻟﮑ ّ
ﻞ آﻣﺮ ان ﯾﺰن ﻧﻔﺴﻪ ﻓﯽ ﮐﻞّ ﯾﻮم ﺑﻤﯿﺰان اﻟﻘﺴﻂ و اﻟﻌﺪل ﺛ ّﻢ ﯾﺤﮑﻢ
ﺑﯿﻦ اﻟﻨّﺎس و ﯾﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻬﺪﯾﻬﻢ اِﻟﯽ ﺻﺮاط اﻟﺤﮑﻤﺔ و اﻟﻌﻘﻞ) ".ﻟﻮح ﻣﻘﺼﻮد(
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻧﺼﻮص ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در اﻫ ّﻤﯿّﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻠﯿﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و در ﺗﺤﻘّﻖ ﻋﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ
اﻫﺘﻤﺎم ورزد و ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﯽ را ﮐﻪ در وﺟﻮد اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺪﻫﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﻋﺎدات ﻣﻀﺮّه و آن ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ و ﻓﮑﺮی ﺷﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻬﺎدن اﺳﺘﻌﺪادات ﻫﻢ ﺧﺮوج از ﺻﺮاط ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.
ذﮐﺮ ﻋﺪل در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء
ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎر دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺪﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک در ﺳﺎل  ۱۸۷۵ﻣﯿﻼدی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤّﯽ ﭼﻮن
ﺗﺠﺪّد ،ﺗﻤﺪّن ،ﺗﺮﻗّﯽ ،و ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﺑﺮ دارد .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ذیﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺤﺚ از
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ﺗﺠﺪّد ﻧﺎﭼﺎر ﻗﻀﯿﮥ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻟﺰوم ﺗﻮأمﮐﺮدن ﻋﻘﻞ
و ﻋﺪل را در ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺮدم ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮر در اﯾﺮان ﺧﻮد ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ در راه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ "ﻣﻘﺼﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﺪل و ﺣﻘّﺎﻧﯿّﺖ اﺳﺖ) ".ص (۲۹و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻟﺰوم اﻗﺘﺒﺎس ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺪّد از ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ "اﮐﺘﺴﺎب اﺻﻮل و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯿﻪ و اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻌﺎرف و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ ﻣُﺤﺘﻀﺮاً ﻣﺎ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻮم از
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺳﺎﺋﺮه ﺟﺎﺋﺰ) ".ص ،(۳۹ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻮم اﻧﺪﯾﺸﺪ و رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻔﻊ و ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺟﻠﻮهای
از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻋﺪل اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ذﮐﺮ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در رأس
اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﺪل و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آن را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" :و
آن ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎت و اﻟﺘﺰام ذاﺗﯿﻪ و ﻗﻮاﺋﺪ ﺷﺨﺼﯿﮥ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ 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
ﻧﺠﺴﺘﻦ و ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮم را ﺧﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ داﻧﺴﺘﻦ ) "...ﺻﺺ  ۴۶و  ،(۴۷ﮐﻪ ﻋﺪل در اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﺣﻖّ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .و از اﯾﻦ رو ﺷﮕﻔﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت  ۸۰و  ۸۱ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻋﺪل اﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻌﺮوف ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤّﺪ را در ﺣﻖّ او ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ "اﻇﻬﺎر ﻣﺴﺮّت از وﻻدت
در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ) ".ص (۸۱و اﮔﺮ ﻋﺪل را ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻓﻼﺳﻔﮥ اﻗﺪم ﯾﻮﻧﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن داﻧﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻗﻮﯾﺎً از ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ اﺳﺘﻔﻬﺎم اﻧﮑﺎری ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ "آﯾﺎ  ...ﺧﻮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﻟﮥ
ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯿﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﻞ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮﯾﻪ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ را در
ﺗﺤﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻗﻮﯾﻪ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ  ...ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻓﻼح و ﻧﺠﺎح اﺳﺖ؟" )ﺻﺺ  ۱۸و (۱۹
از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﮐﻪ در آن ﻗﻀﯿﮥ ﻋﺪل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺒﺎرﮐﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ .در ﺑﺤﺚ از
ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﭙﺮﺳﺪ "ﭼﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ از ﺷﺨﺺ
ﯾﺎﻓﺖ و در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻗﺪر ﻣﺜﺒﻮت ﮔﺸﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟" ﺣﻀﺮت
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ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﺟﻮاب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ "ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﯽء ﺳﺒﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﯽء ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻋﻠﻢ
ذاﺗﯽ ﺣﻖّ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد اﺷﯿﺎء و ﺑﻌﺪ وﺟﻮد اﺷﯿﺎء ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺷﯽء ﻧﮕﺮدد) ".ص (۱۰۰ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﮐﻪ
"ﺳﮑﻮن و ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﯾﺰدان اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺪد ﻧﺮﺳﺪ ﻧﻪ
ﺑﺮ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺘﺪر ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷ ّﺮ ﺗﻮاﻧﺎ" )ص ،(۱۷۵اﻣﻮری ﭼﻮن ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف و ﻇﻠﻢ و
اﻋﺘﺴﺎف را در ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ص .(۱۷۴اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء
ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ در ﮔﺎﺗﻬﺎ ،اﻗﺪم ﮐﺘﺐ اوﺳﺘﺎﺋﯽ .ﺣﺎل اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺟﻬﺎن ﻇﻠﻢ ﺑﯿﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﻖّ ﻣﻨﺴﻮب دارد ،ﭼﻮن ﺣﻖّ ﻋﺎدل اﺳﺖ،
وﻟﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﯿﺮ و ﺷﺮّ ،ﻋﺪل و ﻇﻠﻢ ﻣﺨﯿّﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﻘﻮل در ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﯽ از ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ )ج ،۲ص ،(۹۵ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ داده اﺳﺖ "ﮐﻪ در ﻣﺒﺎدی و ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺛﺎﻗﺐ ﺗﻌﻤّﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺗﺄﻣّﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﻘﯿﻢ را اﻣﺘﯿﺎز دﻫﺪ و ﻣﻀﺮّ و ﻧﺎﻓﻊ را ادراک
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻄﻒ رﺣﻤﻦ ﺷﻮد ".ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪل ﯾﺎ ﻇﻠﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺷ ّﺮ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺒﺎرک
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ "ﻋﻘﻞ و ﻋﺪل دو آﯾﺖ ﮐﺒﺮای ربّ ﻣﻨﺎن اﺳﺖ) ".ص(۹۵
ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺛﺒﺎت آن ﮐﻪ در وﺟﻮد ﺷ ّﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷ ّﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ )ص (۱۸۳ﻣﺘﻤّﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺧﻮد ﻧﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶ذیﻗﻌﺪه ۱۳۲۹
در ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺘﺮ درﯾﻔﻮس در ﭘﺎرﯾﺲ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ "اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در
ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﺧﻮف از ﻣﺠﺎزات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص
ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم در ﺣﮑﻮﻣﺘﻨﺪ و اﻣﻮر دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ در دﺳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﺧﻮف از ﻣﺠﺎزات ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﻣﺠﺎزات ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻋﻤﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ
آن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ".ﺑﻌﺪ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﺣﺒّﺎی اﻟﻬﯽ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪل ﺑﺎﺷﻨﺪ" .ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺸﺮ از ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪل و
اﻧﺼﺎف ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻋﺪل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻧﻔﺴﯽ آن را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ".در
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ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﻟﻮاح ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک اﺳﺎس
ﻋﺪﻟﯽ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا "از ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ اﺻﻨﺎف ﺑﺸﺮ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﻨﺪ".
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻋﺪل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻨﻒ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺪارد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﺋﯽ اﺧﻼق اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻌﺎرف
ﻋﺪل ﮐﻪ اﻋﻄﺎء ﮐﻞّ ذی ﺣﻖ ﺣﻘّﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق
دﯾﮕﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد از ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و ﺳﻌﺎدت و ﻫﺮ
ﻣﻮﻓّﻘﯿّﺖ و ﻣﺰﯾّﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﻤﺎل اﻗﺪس اﺑﻬﲐ در ﻟﻮح رﺿﻮاناﻟﻌﺪل ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،اﺻﻞ ﻋﺪل
و ﻣﺒﺪء آن ﻫﻤﺎن اواﻣﺮ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻬﯽ در ﻇﻬﻮر اوﺳﺖ )"ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا ﺑﺎن اﺻﻞ اﻟﻌﺪل و
ﻣﺒﺪﺋﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺎﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻠّﻪ ﻓﯽ ﯾﻮم ﻇﻬﻮره  ...ﻗﻞ اﻧّﻪ ﻟﻤﯿﺰان اﻟﻌﺪل ﺑﯿﻦ
اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ،(".وﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪل در
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ وﺟﻮه آن از ﻣﻈﻬﺮ ﻏﯿﺒﯽ ﺗﺠﻠّﯽ ﮐﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ" :اَن
ﯾﺎ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ،اﻧّﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎک ﻣﺒﺪءَ ﻋَﺪﻟِﻨﺎ و ﻣﺮﺟﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ و ﺑﮏ ﯾﻈﻬﺮ
ن اﻓﺘﺨﺮ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮏ ﺑﻤﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎک ﻣﺸﺮق ﻋﺪﻟﻨﺎ
ﻞ ﻋﺎدل  ...اَن ﻫﺬا اﻻﺳﻢ َا ِ
ﻋﺪل ﮐ ِّ
ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ" و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﺧﻄﺎﺑﮥ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ "در اﻟﻮاح ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ اﺳﺎس ﻋﺪﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ از اول اﺑﺪاع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی
ﺧﻄﻮر ﻧﻨﻤﻮده ".در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﻘﺎم
) (statusﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت ﺧﻠﻖ ﻣﻌﯿّﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻋﻤﻞ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻒ زارع و ﺻﻨﻒ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و اﻏﻨﯿﺎء ،در ﻋﯿﻦ
ﺑﯿﺎن وﻇﺎﺋﻒ آﻧﺎن آﻣﺪه .ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻠﻮک و ﺳﻼﻃﯿﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و رؤﺳﺎء،
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و ﻋﻤّﺎل دوﻟﺖ ،ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ،وﮐﻼ ،ﻗﻀﺎة ،ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﮥ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و
ﻗﺸﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻋﻠﯽﻫﺬا ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﯾﺎﻧﺖ را ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و وﺣﺪت از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻋﺪل و ﻣﻌﺪﻟﺖ از
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ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪل در ﺟﻬﺎن
وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛّﺮ در اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘّﻖ وﺣﺪت و ﺻﻠﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ آن را ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮط ﻻزم ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺮدوﺳﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
"ﺳﺮاج ﻋﺒﺎد داد اﺳﺖ ،او را ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻇﻠﻢ و اﻋﺘﺴﺎف ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ،و
ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻇﻬﻮر اﺗّﺤﺎد اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎد .در اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮥ ﻋﻠﯿﺎ ﺑﺤﺮ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ
ﻣﻮّاج".

ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎ
 .۱ﻳﻤﻼء اﻻرض ﻗﺴﻄﺎ و ﻋﺪﻻ ﮐﻤﺎ ﻣﻠﺌﺖ ﻇﻠﻤﺎ و ﺟﻮراً.
 .۲رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب  ،Dictionnaire des Concepts Philosophiquesﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ )ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ(.
 .۳آراء ﻓﻼﺳﻔﮥ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻻﯾﺒﻨﯿﺰ و ﻫﮕﻞ در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
 .۴ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﺮش ﻋﺪل ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻤﮑﻨﺎت را ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای از ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﯾﻢ.
 .۵ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات و
ﻣﮑﺎﻓﺎت اﺧﺮوی "ﺣﺼﻨﯽ ﻣﺘﯿﻦ از ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و آﺳﺎﯾﺶ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ" اﺳﺖ ،و "اﮔﺮ
ﺳﺮاج دﯾﻦ ﻣﺴﺘﻮر ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺮج و ﻣﺮج راه ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﯿّﺮ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف و آﻓﺘﺎب اﻣﻦ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﻮر ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ) ".ر.ک .ﻟﻮح اﺷﺮاﻗﺎت(
 .۶آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﻟﻮح ﻣﺒﺎرک ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﺟﻤﺎل ﻗﺪم اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺼﻮد از اﺗّﺤﺎد و اﺗّﻔﺎق را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ "اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم اﻋﻄﺎء ﮐﻞّ ذی ﺣﻖ ﺣﻘﻪ اﺳﺖ".
 .۷اﺻﻄﻼح ﻗﻤﯿﺺ و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻪ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻌﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳَﻤﺒﻮﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺮﻫﻦ و ﭘﯿﺮﻫﻦ ﯾﻮﺳﻒ در ﻗﺮآن ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﮐﯿﺶ ﯾﺰدان را ﺟﺎﻣﻪای ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﺸﺮﯾّﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﮥ ﺗﺎزه آراﺳﺖ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﻮد ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﺮﯾﺮات ،ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎی ﺻﺎدق
ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ،از اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﻤﺠﺰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ) ،(Images Internationalﺳﺎل ،۲۰۰۱
ﺻﻔﺤﺎت  ۱۳۴–۱۱۹ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺸﺮدۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
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