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بسم اهلل الرحمن الرحیم
نظام رفتاری حاکم بر جهان اینگونه است که ما دو جهان و دو خدا نداریم  ،بطور کالن برای جامعه ی انسانی
که بخشی از جهان هستی است یک مدیریت واحد و یک نظام واحد در سراسر جهان حکومت می کند .
نظام واحد تکوینی
همان خاستگاهی که نظام تکوینی جهانی از آن فرمان می گیرد و از آن منبع دستور می گیرد و از آن منبع شکل
و برنامه ی خودش را باید بگیرد و می گیرد؛ از همان منبع باید نظام رفتاری و رابطه ی رفتاری هم از آن منبع
گرفته شود که باهم هماهنگ باشند و بسیاری از مشکالت جامعه ی بشر نشأت گرقته از این ناهماهنگی است
یعنی نظام اجتماعی به یک سمت حرکت می کند و نظام تکوین به سمت دیگری است و این تضاد و تناقض
منشاء مشکالت زیادی در جامعه ی بشری می شود ،بلکه می توان گفت که عمده ی مشکالت جامعه ی بشری
برگرفته از این ناهماهنگی است  ،اگر این هماهنگی بوجود آید نظام تکوین پاسخ مثبت به نیازهای بشری
خواهد داد و همراهی می کند.
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و چنانچه مردم شهر و دیارها همه ایمان آورده و پرهیزکار میشدند همانا ما درهای برکاتی از آسمان و زمین را
بر روی آنها میگشودیم و لیکن (چون آیات و پیغمبران ما را) تکذیب کردند ما هم آنان را سخت به کیفر کردار
زشتشان رسانیدیم.
این قاعده و اصل مهمی است و که اسالم به کالن ِ نظام جامعه ی اسالمی و جهان دارد و لذا یک اصل مهم در
فقه مدیریتی اسالم این است که  :در نظام مدیریتی ما باید در چارچوب آن نظام مدیریتی کالن حرکت کنیم و با
آن نظام مدیریتی کالن هماهنگ باشیم،
هرگونه ناهماهنگی موجب مشکالت داخلی در این نظام مدیریتی جامعه می شود.

نظام باران
خدای متعال هر سال باران را به یک اندازه بر روی کره ی زمین می بارد و آنقدر این نظام باران نظام دقیقی
است که در روایت می فرماید  :هر قطره ی باران همراهش مَ َلکی است که این قطره ی باران را کجا فرود بیاورد
 ،این قدر نظام حساب شده ای بر جهان حاکم است  .لکن طبق رفتاری که مردم دارند  ،رفتار با خود و طبیعت و
حیوانات و محیط پیرامونی شان ،این باران نظمش به هم می ریزد که در روایت هم داریم که خداوند متعال
باران را که باید روی زمین های خشک ببارد بر روی دریا می بارد و این بستگی به رفتاری که انسان ها دارند
هست .
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امام على عليه السالم  :از خدا بترسيد درباره بندگان او و سرزمينهايش ؛ زيرا شما حتى نسبت به قطعه هاى
زمين ها و چارپايان نيز بايد پاسخگو باشيد  .از خدا اطاعت كنيد و نافرمانى او نكنيد[ ".نهج البالغة  :خ ].167
آثار تکوینی نظام ناهماهنگ روابط و رفتار اجتماعی
این پدیده هایی که گاهی دیده می شود  ،مثال ُفک های خزر که به شکل عجیبی در حال از بین رفتن هستند،
این معنایش این است که ایرادی وجود دارد  .قطعا نظام هماهنگ رعایت نشده است یا خودکشی های دسته
جمعی دلفین ها که در دریا رخ داده است  .در همین بیماری کرونا که گرفتارش هستیم ،نظامی که خداوند برای
بشر مقدر کرده است این طور نیست که بیماری را بفرستد که واگیر داشته باشد و هزار هزار بشر را به کام مرگ
بکشاند  ،اگر خداوند بخواهد بشریت را نابود کند به یک صاعقه همه را از بین می برد.
معلوم می شود در مدیریت روابط اجتماعی جامعه یک اشکالی به وجود می آید که اینها نتایج آن روابط
نامطلوب است .
این اعتقاد ماست و دالیل بسیار زیاد برآن هست و می شود این رابطه را بیشتر تفتیش و جستجو کرد که کار
علما و دانشمندان است و کار فقهی نیست که کشف کنیم چرا در یک زمان دفعتا یک چنین اتفاقی رخ می دهد.
در یک موقعیت خاص که از اتفاقات معمول حاکم بر جهان هستی ،نیست و خالف قاعده ی حاکم بر جهان
است که چه چیزی موجب به وجود آمدن چنین حادثه تی شده است که ناپسند و نا خواسته است  .قطعا این
مربوط به آن نظام رفتاری است که بشر خود تحمیل می کند که اگر این نظام رفتاری منظم نبود بر نظام حاکم
جهان اتفاقات بدتری می افتاد.

فساد یا نظام نا هماهنگ با تکوین
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فساد و پریشانی به کرده بد خود مردم در همه ب ّر و بحر زمین پدید آمد تا خدا هم کیفر بعضی اعمالشان را به
آنها بچشاند،
خیلی قاعده ی مهمی است  .اصال فساد در اصطالحات قرآنی یعنی به هم ریختگی نظم ،یک فساد داریم یک
صالح داریم  .صالح آنجایی است که نظم عادالنه حاکم است  .فساد چیست؟ آنجایی که نظم عادالنه دچار در
هم ریختگی می شود.
این مسئله در قرآن مکرر مورد تاکید قرار گرقته است " .
ص َالحِ َها  "...اعراف56/
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و هرگز در زمین پس از آنکه کار آن (به امر حق و شرع رسول حق) نظم و صالح یافت به فساد و تباهکاری
برنخیزید .خدای متعال زمین را به بشر تحویل داده است که صالح بوده و برای رشد بشر آماده شده بود :
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او آن خدایی است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید پس شما در پست و بلندیهای آن حرکت کنید و
از روزی او خورید.
دوگانه فساد و صالح
دو نگاه متضاد وجود دارد  :یکی نگاه اسالم به این نظام حاکم بر جهان و بین نظامی که غیر الهی هستند که از
این روش پیروی می کنند.
نظام های غیر الهی معتقدند اصل در نظام حاکم بر جهان ظلم است و در هم ریختگی و بی حسابی و بی نظمی

است و اگر عدلی پیدا بشود استثناء است.
آن شاعر عرب هم این مطلب را می گوید که شیوه ی انسان در جامعه ی بشری اینگونه است که انسان ها اصال
ظالم آفریده شده اند .برتراندراسل هم به همین شیوه نظر دارد که انسان اصوال ظالم آفریده شده است و
طبیعت انسان ظلم کردن است و اینکه بدرفتاری کند ،رابطه ی بین انسان و طبیعت خشم و جنگ است و
انسان باید این طبیعت ناهموار خشمگین را رام کند و از نگاه علمی هم بعنوان ابزار رام سازی طبیعت از علم یاد
می کنند علم یعنی ابزاری که بتواند طبیعت خشمگین را رام می سازد  .این طبیعت دشمن آدمی است و
ناسازگار با انسان است و علم آن ابزاری است که می تواند طبیعت را رام کند.
این نگاه کامال با نگاهی که اسالم دارد در تضاد است  ،اسالم طبیعت را رام انسان می داند ،
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او خدایی است که همه آنچه را (از نعمتها) در زمین وجود دارد ،برای شما آفرید
ما زمین صالح و آماده برای زندگی شما به شما تحویل دادیم.
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و در روی زمین کوه های استواری پدید آورد ،و در آن منافع فراوانی آفرید و رزق [روزی خوارانش] را در آن به
مدت چهار دوره [بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان] تقدیر کرد [آن هم] یکسان و به اندازه برای خواهندگان.

خداوند زمین را برای شما آماده کرد و همه چیز را در آن فراهم کرد  ،غذا و اکسیژن و زمین حاصلخیز و آب

مناسب و همه چیز برایتان فراهم ساخت و هر چیز در این زمین بجای خود قرار داده شد و این بشر است که
اینها را به هم می ریزد  .اگر به قانون الهی عمل کند قانون الهی هماهنگ با نظم حاکم بر طبیعت است  ،حتی در
رفتار انسانی  ،در روایت هست که هیچ بیماریی بر انسان عارض نمی شود مگر در نتیجه ی تخلف ارز احکام
شرعی صورت گرفته باشد  ،گاهی تخلفات ناشی از اراده ی شخص انسان نیست بلکه در شرایطی قرار می گیرد
که این اتفاق می افتد  .حتی این را داریم که هیچ پرنده ای دچار مشکل نمی شود مگر اینکه از قانونی که
خداوند برای او مقرر کرده است تجاوز کند.
جهان بینی نظام مدیریتی
این نظم حاکم بر جهان یک نظم بسیار جامع  ،شامل  ،قوی و دقیقی است .ما با این جهان بینی و نگاهی که به
جهان داریم وارد بحث مدیریت می شویم و لذا این بحث ما در مدیریت اسالمی ،جهان بینی نظام مدیریتی
است که در چه بستری این نظام مدیریتی باید اجرا شود ؟

اگر ا کنون بخواهیم جهان بینی مدیریتی و همه ی مباحث علوم انسانی از دیدگاه فقهی که مباحث نظام های
رفتاری جامعه ،اول باید جهان بینی آنها مشخص شود  .ما می خواهیم بحث نظام اقتصادی کنیم ،نظام
اقتصادی به جهان بینی مرتبط است ،ما یک جهان بینی کالن داریم و یک جهان بینی ویژه.

وقتی جهان بینی ما به اقتصاد ربط پیدا می کند یا به سیاست یا هر حوزه ی دیگری باید مشخص شود ،قبل از
اینکه وارد بحث های جزئی تخصصی بشویم همین طور نظام مدیریتی ،این جهان بینی کالن ما  ،آن بخشی که
مربوط به نظام مدیریتی می شود که نظام مدیریتی در آن بستر از جهان بینی شکل می گیرد ،باید معین شود
که اولین بخش از این نظام مدیریتی یعنی جهان بینی مدیریتی این است که در جهان نظم حاکم است  ،جهان
بینی نظم و رها نیست و این نظم هم هدف دار است و آغاز و انجام دارد.
قبال در تعریف مدیریت گفته ایم  :یک نوع حرکت است چون واژه ی اداره که می گویند  ،گرداندن و به گردش
در آوردن و حرکتی را در هر مدیریتی می بینید.
وقتی مدیریت موفق است که نظم هدفداری به یک هدف خاصی منتهی شود  ،این نظام مدیریتی در یک
بستری از جهان بینی است که در نظم حاکم است که مبتنی بر یک آگاهی است  ،یعنی نظم آگاهانه است .نظم
تصادفی و اتفاقی نیست بلکه یک اراده ی آگاهی وجود دارد که این اراده ی آگاه و عالم این نظم را بر جهان
حاکم نموده است و این اراده برای جامعه ی بشری برنامه ای هماهنگ با آن نظام کالن ارائه کرده است  ،که به
آن احکام اسالمی یا همان فقهی که باید استنباط شود و در اختیار جامعه قرار گیرد .
فقه مدیریت همان نظام مدیریتی است که در اسالم برای مدیریت در جامعه ی بشری تدوین شده است .
پس باید ببینیم جهان بینی مدیریتی چیست؟
یک علم است چون مدیریت علم است و هدف دار است و این آن چیزی است که بر مدیریت جهان حاکم است
 ،این نظام مدیریتی حاکم بر جهان مبتنی بر به هم پیوستگی همه ی اجزاء است .این نظم ،نظمی است که
پیوستگی طولی و عرضی را پدید می آورد .
پیوستگی طولی یعنی چه ؟ این مجموعه هایی که در حرکت هستند همه از یک مرکز دستور می گیرند که فوق
اینهاست و این دستوری که از باال می آید  ،همه ی این اجزاء را در بر می گیرد این پیوستگی بین اجزاء و آن
مرکز دستور وجود دارد  ،یعنی همه مرتبط به یک مرکز فرمان هستند .
والیت طولی و والیت عرضی
پیوستگی عرضی از طولی نشاءت می گیرد  ،مادامی که این اجزاء و مجموعه ها از یک جا فرمان می گیرند  ،این
فرمانی که از آن مرکز صادر می شود فرمانی است که این اجزاء را با هم مرتبط می کند و یک پیوند بین خود و

اجزاء به وجود می آید که از آن به پیوستگی عرضی تعبیر می کنند و از همین جا در نگاه شیعی معتقدیم که در
جامعه ی بشری باید والیت حاکم باشد  ،یعنی نظام حاکم بر بشر باید یک والیتی باشد که آن را والیت طولی
می گوییم .در نگاهی که ما به جامعه داریم همین است  .در جامعه همیشه یک نظام والیتی حاکم است .

نظام والیت طولی این نتیجه را می دهد که رسول اکرم صلی اهّلل علیه و آله و سلم پدر جامعه ی اسالمی بشمار
َ
ی َأبَوَ ا َ
هذِ ِه ْاْلُمَّ ة ؛ من و علی -ع -دو پدر این امت
می آیند و امیرالمومنین علیه السالم هم پدر هستند " أ َنا وَ َع ِل ٌّ
هستیم ( بحاراْلنوار  ۹۵ ۱۶باب ")۶
ی امر و رهبر جامعه ،پدر جامعه
این پدری رابطه ی طولی را بوجود می آورد.در روایت داریم که امام یعنی آن ول ّ
است و لذا باید به وظیفه ی پدری نسبت به جامعه عمل کند و با نگاه پدرانه با جامعه رفتار کند  ،این رابطه
والیت طولی است .
اتحاد هویتی در والیت طولی
ی امر
والیت طولی خصوصیاتی دارد  ،یکی از مهمترین خصوصیات والیت طولی این است که افراد تحت ول ّ
بخشی از شخصیت او می شوند یعنی شخصیت والیت طولی همچون یک شعار نیست بلکه معنایش این است
که یک هویتی آن پدر و آن ولی امر دارد که هویتش را منتقل می کند به افراد جامعه و لذا افراد جامعه تبدیل
به افراد ُ
خردی می شوند که این شخصیت ها انعکاس آن شخصیت کالن هستند .

والیت طولی شیطان
البته این در جامعه ی الهی فقط نیست ! در جامعه ی غیر الهی هم  ،همین حالت هست  ،منتها در آنجا شیطان
ی طولی است
ول ّ
َ
" َ ...أ َف َت َّتخِ ُذ َ
ن ُدونِي وَ ُ
همْ َل ُكمْ َع ُدوٌ  "...کهف50/
ون ُه وَ ُذري ََّت ُه أوْ ل َِي َ
اء ِم ْ
آیا او و نسلش را به جای من سرپرست و یاور خود می گیرید ،در حالی که آنها دشمن شمایند؟!

قرآن می فرماید شیطان هم ذریه دارد و تولید مثل می کند ،شیطان وقتی بر یک جامعه حاکمیت پیدا کرد
تولید مثل می کند و آنهایی که با او مرتبط هستند یعنی فرمان او را اجرا می کنند به شکل تولید مثل او هستند
 ،این تولید مثل منفی است  ،یک تولید مثل مثبت در جامعه ی توحیدی و والیی است که در آن تولید مثل در
پیروی از والیت الهی محقق می شود و به تدریج تابع او می شوند  .این نکته ی بسیار مهم است که در کتاب "
علیت آزادی" آن را تبیین کرده ایم.
ی امر انجام می گیرد یعنی خود را پیرو
ی امر یا رهبر تولید مثل کند ؟ چون اطاعت از ول ّ
چطور می شود که یک ول ّ
یک فرمانروا می داند .
من فرمانروا
ِ
البته هر کار اختیاری مبتنی بر فرمان است  ،یعنی تا به خودمان دستور ندهیم کاری از ما سر نمی زند  ،در
کارهای اختیاری ما به خودمان فرمان می دهیم از آن " مَ ِن " حقیقی که شخصیت ماست فرمان صادر می شود،
این فرمان که از من صادر می شود برای رفتار خودم  ،این فرمان را از جای دیگری اقتباس می کنم ؛ این فرمان را
من گاهی از هوای نفس خودم می گیرم  ،این همان حاکمیت شیطان است و گاهی این فرمان را از خدا می
گیرم  ،از مرکز حق می گیرم و وقتی از مرکز حق که در جامعه رسول اکرم صلی اهّلل علیه و آله و سلم و امام جامعه

است  .این فرمان ،شخصیت من را می سازد و کارهای ارادی من شکل و رنگ آن فرمان را می گیرد و چون
فرمان از او صادر می شود بتدریج شخصیت انسان فرمانبر آن فرمانروا می شود  ،یک شخصیت کوچکی که
آیینه ی آن شخصیت بزرگ است
لذا نسبت به سلمان فارسی (ره) می فرمایند «سلمان م ّنا اهل البیت» این جریان
"م ّنا" هم در قرآن کریم آمده است که از زبان حضرت ابراهیم علیه السالم آمده است که :
ن َأ ْ
صانِي َف ِإ َّن َ
ك َغ ُفو ٌر َرحِ يمٌ " ابراهیم36/
ن َع َ
" َرب ِإ َّن ُه َّ
ن َكثِي ارا ِم َ
ض َل ْل َ
ن َت ِب َعنِي َف ِإ َّن ُه ِمني ۖ وَ مَ ْ
اس ۖ َفمَ ْ
ن ال َّن ِ
پروردگارا ،این بتان (و بتتراشان) بسیاری از مردم را گمراه کردند ،پس هر کس (در راه توحید و خداپرستی) پیرو
من است او از من است و هر که مخالفت من کند (و راه شرک و عصیان پوید اختیارش با توست که) تو خدای
بسیار بخشنده و مهربانی .من تبعنی فانّه م ّنی  "...بخشی از شخصیت من است که از کسی که از من پیروی می
کند و در جای دیگر دارد که در مورد نصاری که:
َ
َ
َ
ن ي ََتوَ لَّ ُهمْ ِم ْن ُكمْ َفإنَّ ُه ِم ْن ُهمْ ۗ إنَّ َّ
اء ۘ بَعْ ُ
ين آمَ ُنوا َال َت َّتخِ ُذوا الْ َي ُه َ
الل َه
ود وَ ال َّن َ
ض ُهمْ أوْ ل َِي ُ
ى أوْ ل َِي َ
" يَا أي َُّها الَّذِ َ
اء بَعْ ٍض ۚ وَ مَ ْ
صا َر ٰ
ِ
ِ
َال يَهْ ِدي الْ َقوْ مَ َّ
ين" مائده51/
الظال ِِم َ
ای اهل ایمان ،یهود و نصاری را به دوستی مگیرید ،آنان بعضی دوستدار بعضی دیگرند ،و هر که از شما مؤمنان
با آنها دوستی کند به حقیقت از آنها خواهد بود؛ همانا خدا ستمکاران را هدایت نخواهد نمود.

کسی که دستور آنها را پیگیری کند ( تحت والیت آنها عمل کند ) از ایشان است.
این والیت طولی است که بسیار مهم است و دامنه دار است و بخش هایی از جامعه شناسی اسالم است که ما به
آن اهمیت می دهیم و معتقدیم در مورد اینها باید کار شود  ،چون بسیار گسترده است.
والیت عرضی
وقتی یک جامعه ای بوجود آمد که این جامعه پیرو آن امام است .بعد به تدریج یک رابطه ی عرضی بین اینها
ایجاد می شود  ،آن رابطه را " ُاخوّ ت " تعبیر می کنند ّ ":
انما المومنون اخوه "...در باره ی این اخوت بین مومنین
باز هم یک اخوت ذهنی و اعتباری محض نیست واقعا یک پیوندی بوجود می آید که در روایتی از امام صادق
علیه السالم است که فردی از حضرت رسول اکرم صلی اهّلل علیه و آله و سلم سوال می کند که گاهی وقتی از
خواب برمی خیزم احساس می کنم غمی به دلم نشسته است ،نمی دانم علتش چیست  ،اتفاق خاصی نیفتاده
ولی نشاط ندارم ! حضرت فرمودند :به سبب آن است که یک برادر مومنی دچار مشکلی شده است و درد می
کشد و شما بدون اینکه متوجه باشید احساس ناراحتی می کنید.
این مسئله مهمی است .شعر سعدی که از همین مطلب گرفته شده است البته شاید کمی توسعه داده شده
باشد که :
بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند "

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

در نتیجه پیوست برادری که بین انسانها به وجود می آید در نتیجه ی والیت عرضی واقعا چنین می شود.

انسانی که در این والیت عرضی احساس درد می کند از آنچه بر دیگری عارض می شود که این والیت عرضی
است .
در این چنین ساختاری که والیت طولی از یک سو و والیت عرضی از سوی دیگر ،جامعه ی بشری از نگاه ما در
چنین بستری رشد می کند البته مشروط به اینکه از رهبری الهی پیروی کنند و دستور و حکم او را مطیع باشند ،
اگر چنین حکمی را پذیرفت .
در روایات عجیب تر از اینها داریم که  :در روز قیامت حتی پیروان علی ابن ابی طالب علیه السالم در عمل او
شریک هستند .یعنی آن زهد علی علیه السالم  ،نمازها و نهادهای حضرت را شریک اند .
ما را که می برند مثل نامه ای که پیوست داشته باشد  ،نامه ی عمل ما را پیوست نامه ی عمل ایشان قرار می
دهند  ،معنی شفاعت این است  ،یعنی کم و کاستی های رفتاری ما را جبران می کند  ،چون تا جبران نشود ما
راهی به بهشت نمی یابیم  .در بهشت فرد مریض را راه نمی دهند  ،فرد ناقص را راه نمی دهند  ،اما این نقص
چگونه جبران می شود؟ ما کاری برای جبران نقص نکرده ایم ! ولی یک کار کرده ایم که سرلوحه ی زندگی مان را
علی ابن ابی طالب علیه السالم قرار داده ایم  .این خیلی مهم است که ما اعالم تبعیت از امام حق می کنیم  .این
اعالم ما را به یک والیت طولی متصل می کند و آن وقت پیوسته ی به او می شویم و نامه ی عمل ما را پیوست
نامه ی عمل ایشان قرار می دهند و جبران می کند کاستی های وجود ما را و لذا شفاعت یک مسئله ی عقالنی
است  ،مسئله ی حقیقی است نه اینکه یک مناصبی و وهابی و سنی بگوید شفاعت یعنی چه ؟ شفاعت یک
قانون است ":من ذاالذی یشفع عنده اال ّ باذنه "...قانون و اذن دارد  ،توسط قانون خدا این شفاعت صورت می

گیرد ،از پیوستگی طولی ما به این مسئله پرداختیم .در چنین بستری که اولین رکن جهان بینی مدیریتی ماست
و با این جهان بینی می خواهیم وارد بحث مدیریت در جامعه ی بشر بشویم  ،این مدیریت را تعریف کنیم و
بررسی کنیم .

والسالم علیکم و رحمت اهلل

پرسش و پاسخ
سوال جناب آقای آشنا دوست :
حضرت عالی نظم را در برابر بی نظمی قرار دادید  .من یک اِن ُقلت اینجا دارم  ،چرا که نظریه ای بنام آشوب داریم
که می گوید  :در هر بی نظمی ای نظم هست .
با استفاده از بقیه ی فرمایشات شما و احادیث و روایات و آیات الهی و با توجه به نظریه ی آشوب بگوئیم که ما
یک نظم الهی و یک نظم شیطانی داریم نه بی نظمی ! آنچه ما ظاهرا می بینیم بی نظمی است ولی در اصل نظمی
است که نتیجه ی علل و عواملی است .
ما اگر از آن چیزی که خدا دستور داده تبعیت کنیم به نظم الهی رسیده ایم و آنچه از طریق غیر الهی باشد به نظم
شیطانی ،بعنوان مثال خداوند در قرآن می فرماید :در خلقت خدا دستکاری نکنید  .مثل زراعت هایی که با هدف
اینکه جمعیت زیاد شده دستکاری می کنند و به اصطالح تراریخته می کنند و یا حتی بیماری کرونا شاید دست ساز
بشر باشد  ،اینها نظمی استدر قالب راه شیطانی  .اما چیزی بنام بی نظمی بنظر من نداریم  ،هر چه هست نظم
است چون خداوند جهان را بر اساس نظم آفریده است .اگر بگوئیم بی نظمی است حکمت خدا زیر سوال می رود ،

یعنی حکمت خدا در اینجا نرسیده و بی نظمی ایجاد شده است ،نه ! بنظر من نظم هست ولی نظم الهی و یک
نظم شیطانی است  .اگر نظر شما را بدانم استفاده می کنم.
آیه اهّلل اراکی پاسخ فرمودند :
ما که می گوییم بی نظمی ،یعنی نظم الهی را بر هم زدن فساد است  ،واال ّ هیچ فسادی در فضای نظم برقرار
نمی شود .هر فاسدی دارای نظم ادعایی است ،نظم غیر حقیقی و غیر عادالنه .ما می گوییم نظم یعنی عدل.
اصوال نظم یعنی چه؟ هر چیزی را در جای خود قرار دادن  .نظم همیشه با عدل تالزم دارد و آن نظمی که در آن
عدل نباشد یعنی نظمی که چیزی را در جای حقیقی خود نگذارد  ،این حرفی است که نیازمند بحث و پیشینه ای
است و آن اینکه نگاه ما این است که در جهان همه چیز در اصل ! در جای خودش قرار دارد  ،پس نکته این
است که در جهانی که خدا آفریده برای هر چیزی جای خودش را مقرر فرموده و آن را از آنجا به جای دیگر منتقل
کردن بی نظمی است .وقتی چیزی در جای خودش نباشد بی نظمی است ،این ادبیات غیر الهی است که می
گوید نظمی جایگزین نظم دیگر می شود  .هر چه در جای خودش نباشد ،در جهان بینی الهی فساد نام دارد که
نظم اولیه ی الهی را به هم ریخته است و لذا هیچ نظم غیر الهی پایدار نخواهد بود.
این نشانگر این است که بی نظمی است ،به هم ریختگی است یعنی آنچه باید نیست و لذا در تفسیر عدل
کل ذی حق َّ
حضرت علی علیه السالم نکته ای دارند .گاهی در تفسیر عدل می گویند " اعطاء ُّ
حقه " که هر ذی
حقی را حقش را بدهند  ،این عدل است  .گفته شده این تفسیر غلطی است چون " دور" ی است مثل اینکه
بگوئید عدل  ،عدل است  .ذی حق طبق عدل حقش هست  .این تفسیر شئ بنفسه است.
علی علیه السالم در (نهجالبالغه  /حکمت )437می فرماید :
" الْ َع ْدل ی َ
اض َع َها " این معنایش بسیار دقیق است  .یعنی جهانی که در آن زندگی می کنیم جهانی
َضع اْلمُ ِو َر مَ وَ ِ
نیست که از آغاز جهان رهایی باشد بلکه هر چیزی در این نظام جهانی جای خودش را دارد  ،نظم این است که
از جای خودش برندارید و جای دیگر بگذارید  ،هر کاری برنامه ی خودش را دارد و لذا اگر جایگزین شدچیز
دیگری به جای آن  ،این نوعی درهم ریختگی است و این بی نظمی است  ،چون مراد از نظم چیزی است که هر
چیزی درجای خود قرار بگیرد .

والسالم

