
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین الهی زاده
مشاور نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه

یکسان انگاری اشتباه
عدل در قرآن به مثابه عدالت رفتاری و قسط به مثابه نوعی 

عدالت ساختاری است.

1- مقدمه
عدالت در اسالم فراتر از یک مفهوم، به عنوان یک 
هدف مطرح شده است؛ عدالت هدف ارسال رسل 
کتب و میزان ها، عامل قیام جامعه و قوام و  و انزال 
ی و حرکت و تمدن  قــدرت امامت و عامل پایدار
ســازی اســت. موضوع عدالت چیزی در حد یک 
فضیلت یا یک نکته اخالقی یا یک خوبی در مقابل 
دیگر خوبی ها نیست، بلکه در عرض اصول دین و 
کانونی است. به عنوان مثال عبودیت یا عبد  نقطه ای 
کنار صبر و تقوا و شکر و ذکر  بودن یک فضیلت در 
و انواع وظایف و احسان و اخالق و این ها نیست، 
کانونی در اسالم دارد؛ ترمینال  بلکه عبودیت ویژگی 
است و نکته  اصلی است و بعدازاین بقیه فضایل 
معنا پیدا می کند. مشابه جایگاه عبودیت در مسائل 
فردی، جایگاه عدالت در مسائل اجتماعی است؛ 
یعنی عدالت در مسائل اجتماعی مثل عبودیت در 
مسائل فردی می ماند )البته باز هم عدالت مبتنی بر 
عبودیت در مسائل اجتماعی مورد توجه است(؛ و همه  
مباحث اجتماعی بر حول عدالت می چرخد و وجود 
عدالت همه چیز را سر جای خودش قرار می دهد. از 
طرفی موضوع عدالت هم مورد نیاز نخبگان است 

و هم عموم مردم و حتی مردم به عدالت محتاج ترند، 
کمان مردم را متدین نمی کند؛  چون سخنان امرا و حا
کمان، مردم را متدین می کند. لذا قوام  بلکه عدالت حا
کاری مردم در عرصه های  ایمان، همراهی، ایثار و فدا
اجتماعی همه به اجرای عدالت بستگی دارد و ازاین رو 
باید تکلیف مسئله  عموم سازی تعریف و معیارهای 

گیرد. عدالت در میان مردم مورد توجه قرار 

2- روش شناسی ورود به قرآن
در مسئله ورود به قرآن می بایست مسئله روش مواجهه با 
قرآن کاماًل تبیین گردد. بعضًا روش های تحقیق موضوعی 
که مطرح می گردد بین تدبر موضوعی و تفسیر  کریم  قرآن 
موضوعی تفاوتی قائل نمی شوند و مخلوطی از این دو 
هستند. تفسیر از یک  طــرف این قدر دقیق و عمیق 
که احتیاج به حضور نخبگانی دارد، حال آنکه  است 
یم. نیاز  ما به راهکاری ساده تر برای دانشجویان نیاز دار
یم. ما  که بین تفسیر و تدبر فاصله و فرق بگذار است 
که نیازی  یم  کریم دار یک وظیفه  عمومی تحقیق قرآن 
به  مجتهد ندارد؛ خوب این یک حداقل است و حال 
که نیازمند  آنکه یک نوع ورود و تحقیق قرآنی وجود دارد 
ورود تخصصی و نگاه حداکثری است. باید مرز حداقلی 
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کثری به قرآن  کنیم؛ نگاه حدا کثری را مشخص  و حدا
کریم وظیفه  کار تفسیر است و نگاه حداقلی به قرآن 
تدبر است و هردو در جای خود محترم و الزم است. 
وظیفه تدبر عمومی سازی موضوعات و مفاهیم است 
و وظیفه تفسیر اقناع و پاسخ به پرسش های نخبگان 
است. این نوع مرزبندی بین تفسیر و تدبر و روشمندی 
آن ها، پژوهش قرآنی را از حالت ذوقی خارج می سازد 
و موجب ایجاد نگرش مجموعی به قرآن می شود و آن 
گزاره های موردی به دست آمده،  نگرش مجموعی به 
گزاره های مــوردی به دست آمده از  اعتبار می بخشد. 
قرآن در مورد عدالت، می بایست اعتبارسنجی شود و 
اعتبار آن به تأیید برسد. باید یک نص و ظاهر دیگری 
برداشت های دیگر را تأیید بکند و این هم پوشانی الزم 
اســت. در حقیقت تدبر با ایــن همپوشانی و نگرش 
مجموعی، برداشت ها را معتبر می نماید و لذا تدبر فقط 
گرفتن  نکته یابی نیست، بلکه نگرش مجموعی و تأیید 
کنون  گرفته شود. آنچه ما ا از آیات دیگر نیز باید در نظر 
یم یک بحث حداقلی و تدبری در حوزه  به آن می پرداز
که پایه ای برای بحث تفسیر قسط  قسط و عدل است 

و عدل در قرآن است.

3- پرهیز از یکسان انگاری
 من یک مدعا دارم و دالیلی و پیشنهادی؛ مدعای بنده 
این است که ما نباید خلط کنیم بحث قسط و عدل را در 
قرآن، همان طور که از عالمه طباطبایی تا همه  ترجمه های 
کردند. اصل بحث این است  کریم تا اآلن خلط  قرآن 
کردن باعث تضعیف معارف  که من بگویم این خلط 
گر بنا باشد ما در باب عدالت پژوهی دو  می شود؛ لذا ا
کنیم یک جبهه  آن تخصصًا برای نظام سازی  جبهه باز 
که در آن صورت باید قسط را برپا  عادالنه باید باشد، 
کند. یعنی قسط را باید در همه  بخش های نظام سازی 
کند، نظام  عدالت محور نظام جمهوری اسالمی داخل 

اقتصادی ما عادالنه باشد، نظام مدیریتی ما عادالنه 
باشد، نظام سیاسی ما عادالنه باشد، نظام قضائی ما 
عادالنه باشد، نظام اجتماعی و اداری ما و... همه  این ها 
باید عادالنه باشد. چنین طراحی عادالنه ای می شود 
که شدیم امام جماعت و  قسط. یک وقت هم هست 
جمعه  یک محل و یک شهر و می خواهیم مردم را عادل 
کنیم. اینجا بحث عدالت است. عدالت محدود است 
به رفتار؛ یعنی روابط و رفتارها عادالنه باشد. این می شود 
عدالت، پس هر وقت رفتارها و روابط محل بحث باشد 
این می شود عدالت؛ هر وقت ساختارها و سیستم ها 
باشد می شود قسط. چنین ادعایی نیازمند شرح است.
که به صورت مشخص دارم این است  پیشنهادی هم 
کنید  که شما مطالعات قرآن پژوهی خود را تفکیک 
بین قسط پژوهی و عدل پژوهی؛ یعنی در همین جا یک 
قسط پژوهی داشته باشید و یک عدل پژوهی و بعد هر 
یک از این ها خرده موضوعاتی دارد. ممکن است سؤالی 
که  کردم و دیدم در همان مواردی  پیش آید: یک بررسی 
یم؛خوب چه فرقی می کند بین  یم قسط هم دار عدل دار
عدل در این زمینه و قسط در این زمینه؟ یک جواب 
که فرد یک ســازه است،  اولیه  این اســت: همان طور 
جامعه هم یک ســازه اســت؛ منتها عدالت در سازه  
جامعه می شود قسط و عدالت در سازه  فرد می شود 
عدل ولو عدل رهبری باشد. رهبر هم باید عادل باشد 
ولی این بحث شخص است. پس وقتی ما به یک نظام 
کاربردهای قسط استفاده  اجتماعی نگاه می کنیم از 
کــرد، و وقتی به تکلیف آحــاد نگاه می کنیم  خواهیم 
کسی باید خــودش را چطور با این نظام قسط  که هر 
کرد. )البته فراتر از  کند از عدل استفاده خواهیم  همسو 
که اسم آن را  این بحث، یک بحث دیگری نیز هست 
می گذارم نظام مسائل؛ یعنی نظام مسائل عدالت. چرا 

می گویم نظام مسائل(؟ 
تا اینجا بیان شد قسط پژوهی جدا و عدل پژوهی جدا و 
سپس خرده موضوعات قسط جدا و خرده موضوعات 
عدل هم جدا. پس عرصه مدیریت هم قسط مدیریت 
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هر وقت رفتارها و روابــط محل بحث باشد این 
می شود عدالت؛ هر وقت ساختارها و سیستم ها 

باشد می شود قسط.



یم  یم و هم عدالت مدیریتی. هم قسط در قضا دار دار
یم و هم  و هم عدالت در قضا. هم قسط در اقتصاد دار
کنیم.  عدالت در اقتصاد. تکلیف اینها را باید جدا 
کردم انبوهی از سؤاالت  وقتی تدبر و تفسیر را از هم جدا 
کرد. در  کار سروسامان پیدا  جواب داده شد و اصاًل 
کار ما را بسیار  جریان عدالت و قسط هم، تفکیک 

کرد. راحت خواهد 
اما این که حاال بگوییم این  مفاهیم را نباید از هم تفکیک 
کنیم تا مجموع مفاهیم قرآنی متصل به هم فهم شوند 
کردن و به  کردن آمدیم نه برای فصل  و ما برای وصل 
کردن بیایبم نظام قرآن را مشخص بکنیم  جای جدا 
کردن برای وصل نمودن  گفت این جدا  و اینها... باید 
مجدد و سقف زدن است. تا من این دیوار را از آن دیوار 
جدا نکنم نمی توانم سقف بزنم؛ پس هدف اصلی در 

نهایت فهم ارتباط قسط و عدل باهم است. 

4- معنای تدبر موضوعی قسط و عدل
تدبر را، مخصوصًا با توجه به تفاوت معنایی آن، با 
کار می بریم و تدبر موضوعی در مقابل تدبر  تفسیر به 
ترتیبی است؛ پس تدبر در مقابل تفسیر است و موضوعی 
گفت: تدبر  گرچه ابتدائًا می توان  در مقابل ترتیبی. ا
کریم؛ اما قسط و عدل را  موضوعی عدالت در قــرآن 
جهت تفکیک بین نظام قسط و نظام عدل از هم جدا 
کردیم. همچنین باید توجه داشت که این تدبر قرآن محور 
است. قرآن محوری و قرآن بسندگی باهم فرق می کند، 
کار ما با قرآن است و سپس با  در تدبر قرآن محور شروع 
یم، با تشنگی  تشنگی ایجاد شده سراغ حدیث می رو

سراغ عقل خواهیم رفت.
کریم وجود دارد. سطح  3 روش بحث عدالت در قرآن 
اول، تدبر موضوعی است و در آن سطح یک موضوع 
یــم، در این سطح به شرح لفظ قسط  به نام قسط دار
یم تا تقریبًا مفهوم شناسی قسط برایم روشن  می پرداز
یم تا   شود و به همین ترتیب به لفظ عدالت می پرداز
مفهوم شناسی عدل نیز مشخص شود. سطح دوم، تدبر 
بین موضوعی است )منظور موضوعات قرآنی است(. 

که مستقیمًا به موضوع  این سطح شرح الفاظی است 
مرتبط اند؛ مثاًل قسط و عدل باهم، ظلم و جور باهم و ... 
. در سطح دوم مشابهت و مفارقت ها بررسی می شود. 
سطح سوم نیز تفسیر موضوعی است. در این سطح از 
هر سه سطح استفاده می کنیم، از قرآن و حدیث و عقل 
استفاده می کنیم، آرا دیگران را می بینیم و یک کار تفسیری 
کاماًل تخصصی برای تبیین عدالت بر اساس شرح  و 
مقاصد و اهداف قرآن انجام می دهیم. دو سطح اول و 
دوم قابل استفاده برای دانشجویان است و سطح سوم 
کاماًل برای استادان و متخصصان و مجتهدان است. 

کلی تدبر موضوعی قسط و عدل را مطرح  گر طرح  پس ا
می کنیم جهت دستیابی به یک منظومه  حداقلی از آن 
موضوع است؛ در اصل خود منظومه مراد است. خوِد 
نگرش منظومه ای جلو انحرافات را می گیرد. قرآن در این 
ْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر 

َ
قرآن َول

ْ
وَن ال ُر ا َیَتَدَبّ

َ
َفل

َ
باره می فرماید »أ

کار ما هماهنگ  گر  اًفا َکِثیًرا«. پس ا
َ
َوَجُدوا ِفیِه اْخِتل

َ
ِه ل

ّ
الَل

کار ما درست است.  که  و مستند باشد، نشان می دهد 
لذا منظومه  حداقلی از این بحث را می خواهیم و بخش 
اول آن تدبر در قرآن و بخش دوم نیز تدبر در سیره است. 
تدبر در قرآن به عنوان میزان نظر و تدبر در سیره به عنوان 
میزان عمل است. باید همواره حضرت علی؟ع؟، انبیای 
عظام و امام زمان؟جع؟ جلوی چشم ما به عنوان یک 
مجموعه و الگو و مدل از عمل به عدالت جلوی چشم 
یه را دیدم  کنار قرآن یک زاو گر یک وقت در  ما باشد. تا ا
یه   که آن زاو کلید بدهد  یه دیگر را ندیدم؛ او به من  و زاو
کن. نتیجه اینکه تدبر در قرآن و تدبر  دیگر را هم بررسی 

در سیره، الزم و ملزوم یکدیگرند.
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کنون در مورد عدالت در  که تا بخشی از پژوهش هایی 
یکرد مفهومی دارند  گرفته است، رو کریم انجام  قرآن 
یکرد معناشناسانه دارند(؛ و  )منظور از مفهوم یعنی رو
کارهایی  بخشی دیگر رویکردی محتوایی دارند. در بین 
کریم دارند  یکرد معناشناسانه به عدالت در قرآن  که رو
نیز اشکالی مشاهده می شود: ابتدا بحث از معنای عدل 
کرده  و سپس به بررسی واژه عدل در قرآن پرداخته اند. 
درحالی که این سؤال به وجود می آید که قبل از بررسی واژه، 
کرده اند؟  چگونه این پژوهش ها ابتدا به معنا دست پیدا
گیرد و سپس معنا  کاوش قرار  می بایست ابتدا واژه مورد 
از آن استخراج شود. محتوا و معنا به تعبیری از حاق 
که روش  لفظ درمی آید. این اشکال به دلیل آن است 
این پژوهش ها تفسیری بوده است؛ ابتدا از آرای مفسران 
گفتند معادل این معنای ما  معناها را درآوردند و بعد 
کدام یک از آیات قرآن است. درحالی که این روند باید 
برعکس شود؛ یعنی باید واژه محور باشیم و ابتدا ببینیم این 
واژه ها چه معنایی می دهد. اما وقتی معنامحور می شویم 
دیگر نمی توان شاهدی بر معنای استخراج شده داشت.

5- عدم اشتراک لفظی قسط و عدل
ک   اولین نقد وارده به دیگر پژوهش ها در مورد عدم اشترا
ک  لفظی هر یک از واژگــان قسط و عدل است. اشترا
لفظی به معنای تعّدد معانی حقیقی برای یک لفظ در 
یک زبان است؛ مانند واژه عین؛ عین معانی متعدد 
دارد، این معانی باهم اشتراکی نداشته و هر کدام مفهوم 
متفاوتی را مدنظر دارد. در حقیقت همه این  معانی از 
که  یکدیگر جداست. در مشترک لفظی تعیین معنایی 
گوینده است نیازمند قرینه تعیین کننده است؛  مراد 
یعنی از همان اول واضع برای یک لفظ چند معنا را 
کرده. این نوع نگاه به قرآن در درجه اول  ارائه و وضع 

موجب تشویش مخاطب می شود و برای تعیین مقصود 
کرد. این نوع نگاه نقطه  قرآن حتمًا باید به قرائن رجوع 
کریم است. قرآن  کارها در مورد قرآن  اشکال بسیاری از 
گویا است. شما  بالغ است، مبین است، رسانه است و 
چرا اشتراک لفظی را به قرآن تحمیل می کنید. تقریبًا همه 
که قسط چند  گذشته بر این مبنا بوده اند  پژوهش های 
معنا دارد عدل چند معنا دارد این چند معنایی می شود 
ک لفظی در قرآن  ک لفظی. حال آنکه با رد اشترا اشترا
که قسط تنها یک معنا دارد و عدل  کریم می توان گفت 
تنها یک معنا دارد. آقای مصطفوی در پایان جلد دو یا 
کتاب التحقیق به شکل مبسوطی نشان می دهند  سه 
که اشتراک لفظی در قرآن وجود ندارد؛ حال آنکه بسیاری 
ک لفظی،  گرفتن اشترا از تفاسیر یا ترجمه ها با در نظر 
گرفته اند. چند معنای حقیقی برای عدل و قسط در نظر 
ک لفظی در قرآن  گرچه اشترا که ا نکته مهم این است 
ک معنوی وجود دارد. باید توجه  یم؛ اما امکان اشترا ندار
داشت که مشترک لفظی و مشترک معنوی متفاوت از هم 
یم ولی مشترک لفظی  است. مشترک معنوی را قبول دار
کلی  را نمی پذیریم. مشترک معنوی یعنی یک مفهوم 
که چند مستعمل فیه دارند ولی همه  این مستعمل ها 
کلی مشترک هستند. در آن اصل جامع و در آن فرض 

ک معنوی، به معنای تعّدد افراد معنای حقیقی  اشترا
یک لفظ است. مانند لفظ  انسان که مشترک معنوی بین 
زید و بکر و خالد است؛ یعنی انسان یک معنا دارد، ولی 
یاد است. همچنین مصادیق نیز می تواند  مصادیقش ز
که هم به آنچه از شمع  دارای مراتب باشد، مانند نور 
ساطع شده اطالق می کنیم و هم به آنچه از خورشید 
ک  گرچه بعضی از محققان قائل به اشترا ساطع شده. ا
گر گفته شود که عدالت  لفظی در قرآن کریم هستند، اما ا
مشترک لفظی است در نتیجه تا قرینه نداشته باشیم 
کلمه عدالت بر چه مفهومی داللت  نمی توانیم بگوییم 
دارد. این امر به خصوص در زمان مراجعه به منابع دینی 
ک  کار ما عدم پذیرش اشترا اهمیت می یابد. اما مبنای 
کریم و به خصوص درباره مفهوم عدالت  لفظی در قرآن 
در قرآن است. در حقیقت طبق این مبنا، عدالت در 

13
97

یز 
پای

م، 
 دو

اره
شم

ی | 
اع

تم
اج

ت 
دال

ه ع
نام

صل
ف

11

گذشته بر این مبنا بوده اند   همه پژوهش های 
ً
تقریبا

که قسط چند معنا دارد عدل چند معنا دارد این 
چند معنایی می شود اشتراک لفظی. حال آنکه با 
که  گفت  کریم می توان  رد اشتراک لفظی در قرآن 
قسط تنها یک معنا دارد و عدل تنها یک معنا دارد.



قرآن تنها به یک معنا به کاررفته است و نمی توان معانی 
متفاوتی برای عدالت در قرآن مفروض داشت.

در مشترک معنوی باید بین موضوع له و معنا تفاوت قائل 
شد. موضوع له واحد است ولی ممکن است معنا به 
کند. توسعه و تضیق  کمک سیاق توسعه و تضیق پیدا 
معنا اشکالی ندارد و مشترک معنوی حفظ می شود. در 
واقع سیاق یک حیثیت آن معنا را برجسته می کند. اما 
گانه داشته  این که واقعًا لفظ عدالت دو معنای جدا
باشد، این پذیرفته نیست. بر مبنای مشترک معنوی 
می توان گفت که سیاق در سعه و ضیق معنای یک لفظ 
دخالت دارد ولی سیاق امکان تغییر موضوع له را ندارد.

6- عدم ترادف قسط و عدل
ک لفظی در قسط و در  که قائل به اشترا پژوهش هایی 
عدل هستند، قسط و عدل را باهم مترادف می دانند. 
گر بنا  کاًل علم اشتقاق را زیر سؤال می برد و ا این نوع نگاه 
بر مترادف بود می بایست خود همان معانِی متفاوِت قسط 
را مترادف بگیریم. قائل شدن به ترادف، خود تناقض در 
ک  که قائل به اشترا که کسی درعین حالی  بحث است 
لفظی در قسط و عدل است، قائل به ترادف نیز در قسط 
و عدل باشد. قائل شدن به اشتراک لفظی و ترادف باهم 
تناسب ندارند؛ و تناقض در سبک زبان شناسی دارد.

یم سراغ  کــرد. وقتی می رو در ورود به قــرآن باید دقت 
محتوا، محتوا شیرین است و پرمغز؛ ولی باید پای لفظ 
ایستاد چون لفظ را از جانب اهلل می دانیم. باید روی لفظ 
کنیم. هم لفظ نور است و هم معنا نور  هم حساب باز 
است. نوِر معنا از لفظ تولید می شود. لذا باید مقداری در 
کنیم؛ این توقف باعث  کنار متن توقف  کنار الفاظ و در 
ایجاد تفاوت هایی در فهم از معنا می شود پس عالوه بر 
منظومه  معارف، منظومه لفظی معارف هم نیاز است. 
خود الفاظ قرآن هم از سوی خدا است. شاخصه برجسته  
خداشناسی در نظم است. وقتی خدا این عالم را با این 
نظم آفریده، جهان تکوین را با نظم آفریده نمی تواند در 

قول و سخن خود بی نظم باشد.

مبنای ما عدم ترادف قسط و عدل است؛ )عالمه طباطبایی 
و بعضی از مفسران، قسط و عدل را مترادف یکدیگر 
گرفتند( عدم فرض این نوع نگاه فارغ از جنبه های علم 
بالغت و تفسیر، دریافت نظام فکری و شبکه  مفهومی از 
گر این گونه نباشد، قرآنی  کریم را ناممکن می سازد. ا قرآن 
که می خواهد رافع اختالف باشد خود آن اختالف انگیز 
می شود. ما باید حداقل یک میزان با یک مبنای مشترک 
گر  کنیم، ا داشته باشیم تا در اختالفات به آن مراجعه 
ما در قرآن مبنای مشترک نداشته باشیم چگونه باهم 
کرد؟ آیا بحث بدون اصول مشترک در  بحث خواهیم 

فهم امکان پذیر است؟
کــه چگونه امثال  ممکن اســت ایــن ســؤال پدید آیــد 
عالمه طباطبایی )که متبحر در تفسیر قرآن هستند( 
نیز به این مباحث روشن و واضح توجه ننموده  و قائل 
به ترادف قسط و عدل شده اند؟ توجیه محترمانه اش 
گر ما بخواهیم بحث قسط  کنون نیز ا این می شود هم ا
کنیم، مردم از قسط چه چیزی می فهمند؟  را مطرح 
کنار آن کلمه  عدالت را آورده و مفهوم  مجبور هستیم در 
آن را وسیع تر بگیریم. ما در جامعه چون از سطح چنین 
گفتمان  ما  دقت های قرآنی دور هستیم، یعنی قرآن در 
نیامده است، برای همین نمی توانیم از واژگان قرآنی 
کنیم و نیاز به معادل سازی در مقابل هر یک  استفاده 
یم. آن موقع اقتضای میزان تفهیم و تفاهم  از آن ها دار
گر عالمه طباطبایی  همین ترداف بوده است. یعنی ا
می خواست آن سطح باال )عدم ترادف( را بگوید باید 
کلی مبانی و مبادی می آورد. باید بگوید قسط همسو 

با عدالت و در راستای عدالت است. 
اما بعضی ها دلیل وجود ترادف در قرآن را تفنن در تعبیر 
گر موضوع بحثی در رابطه با  می دانند: به عنوان مثال ا
عدالت باشد می گویم خوب از اول تا آخر بحث 10 بار 
گفتم عدالت؛ به جای این که 10 بار عدالت بگویم 3-4 
کار  کنم تا مستمعین خسته نشوند. این  کلمه را عوض 

؟ع؟
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کرد. وقتی می رویم سراغ  در ورود به قرآن باید دقت 
محتوا، محتوا شیرین است و پرمغز؛ ولی باید پای 

لفظ ایستاد چون لفظ را از جانب اهلل می دانیم.



تفنن در تعبیر است. اما چه طور می توان برای قرآن قائل 
به تفنن در تعبیر شد! و بعد بر مبنای قرآن به نظام سازی 
اسالمی پرداخت؟ این ها باهم جور درنمی آید؛ با حکم 
کار انسان است و نه کار خدا،  الهی جور درنمی آید. تفنن 

کارهای خود را پیش می برد. خدا سرتاپا با حکمت 

7- تدبر موضوعی قسط
کتاب التحقیق تعریف لغوی قسط را »أّن األصل الواحد 
فی الماّدة: هو إیصال شی ء الی مورده و إیفاء الحّق الی 
ه. و هذا المعنی إّنما یتحّقق فی مقام إجراء العدل 

ّ
محل

و إعماله فی الخارج« می داند. نویسنده کتاب التحقیق 
از کسانی است که مشترک لفظی و ترادف را قبول ندارد 
و برای هر واژه ای یک معنای خاص می دهد. ایشان بیان 
که تعریف ماده  قسط یعنی »یک چیزی را به  می کنند 
آن جایگاه خودش رساندن« و رساندن هر چیزی به سر 
جای خودش )و ایفا الحق الی محله( و حق را به محل 
خودش رساندن؛ و )انما یتحقق فی مقام االجرا العدل و 
اعماله فی الخارج( یعنی این قسط تحقق پیدا می کند 
در مقام اجرای عدل و اعمال عدل در خارج است. نظر 
گر  بنده تقریبًا برعکس نظر آقای مصطفوی است. یعنی ا
از بنده بپرسند مراد از عدل چیست؟ می گویم عدل بر 
اساس قسط است، اما ایشان می گوید قسط بر اساس 
عدل است. ایشان می گوید قسط یعنی عدل را در خارج 
کــردن، یعنی اجرائیات عــدل؛ اما نظر مختار  محقق 
که البته  که قسط یعنی سهم و تسهیم  بنده این است 
کرده، منتها  آقای مصطفوی هم مسئله  سهم را مطرح 
مطابقت با حق هم در این سهم  وجود دارد یعنی سهم 

حق و سهم حقیقی. می توان در همه  استعماالت قسط 
که در واژه قسط معنای سهم مطابق با حق  کرد  اثبات 
وجود دارد. بارزترین تفاوت را در مقسطین و قاسطین 
می بینید، مقسط یعنی سهم ده، قاسط یعنی سهم خواه. 
او سهم مردم را، حق مردم را به آن ها می دهد اما قاسط 
که سهم دیگران را  کسی  سهم دیگران را می گیرد. آن 
که سهم دیگران را  کسی  می دهد می شود عــادل، آن 
می گیرد می شود ظالم. این آن معنای اولیه برای واژه 

که ابهام را برطرف می کند. قسط است 
کریم نیز می توان  کاربردهای استعمالی قسط در قرآن  در 
کلمه قسط به کاررفته  که در قرآن در هیئت هایی  گفت 
است و اگرچه از نظر ماده واژه قسط معنای واحدی دارد 
اما متناسب با هر هیئتی، یک بعدازایِن واژه پررنگ تر 
خواهد شد. در حقیقت مــاده و هیئت باهم معنا را 
می سازند. قسط ماده است. اقسطو یک هیئتی دارد 
که بر قسط سوار شده است. قسطاس در قسط مشترک 
است ولی »طاس« دارد آخر آن، چون طاس دارد فرق 
می کند، التقسطوا همین طور است، مقسطین اسم فاعل 
است، پس هیئت در معنا دخالت دارد. ماده در خارج 
که وجود ندارد، ماده در ضمن صورت در خارج وجود 
که در  پیدا می کند. لغت هم همین طور است، ماده 
خارج وجود ندارد، ماده در قالب یکی از این هیئت ها 
ی، هیئت فاعلی،  بــروز پیدا می کند: هیئت مصدر
هیئت فعلی ماضی و مضارع و ... . هر یک از این ها تأثیر 
ی معنا می گذارد. جالب است بدانید 55 بار در قرآن  رو
که سهم قسط 27  کار رفته است  کلمه  قسط و عدل به 
کلیدواژه   بار است و سهم عدل 28 بار. یعنی 27 بار از 
کلیدواژه ی  قسط استفاده شده است و 28 بار هم از 
عدل که می شود 55 بار. هم نشینان استعمالی قسط، در 
معنای قسط تأثیرگذار هستند. البته باید توجه داشت 
کثرت هم نشینی  که  گیرند  هم نشینانی مورد توجه قرار 
کلمه خاص به صورت  داشته باشند و چند بار از این 
هم نشین و همسایه قسط استفاده شده باشد. تعداد 

قابل توجه استعمال، معنادار است.
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کریم به همراه 5 هم نشین »امر، قیام،  واژه قسط در قرآن 
عدل، میزان و ظلم« به کار رفته است. واژه »قیام« به قسط 
یکبار نیست: یقوُم، قائمًا، اقیموا و... . معلوم می شود چند 
بار بکار رفتن آن معنادار است. واژه »امر« نیز همین طور: 
»یامرون بالقسط« یا »امر ربی بالقسط«. امر مربوط به مباحث 
مدیریت است و قیام مربوط به مباحث سیاست، میزان 
مربوط به مسائل اقتصادی است، عدل و نفی ظلم هم 
آمده. در کلیدواژه  بحث قسط که نگاه می کنیم چند آیه 
که نفی ظلم در آن هست، پس معلوم می شود در  است 
مقابل قسط نفی ظلم است. درحالی که جامعه ظلم را در 
مقابل عدل می گوید نه ظلم را در مقابل قسط. »قسطًا و 
عدال« در مقابل »ظلمًا و جورا« است. ظلم در مقابل قسط 
است و جور در مقابل عــدل. لذا این هم نشینی به ما 
کمک می کند که فهم دیگری از قسط داشته باشیم. مثل  
که از روی هم نشین های افراد و دوستان افراد  این است 
می فهمیم او چطور شخصیتی است. اآلن در بحث های 
روانشناسی اجتماعی، خودشناسی در روان شناسی 
اجتماعی فرق می کند؛ خودشناسی در روان شناسی 
که خود را از منظر دیگران ببینیم؛  اجتماعی این است 
خود را در جامعه دیدن، خود را در جمع شناختن. ولی 
روان شناسی فردی این است که خود را تنهایی بشناسیم. 
در روانشناسی اجتماعی می رویم بازخورد می گیریم که آیا 
واقعًا تلقی ای که خودم از خودم دارم درست است یا نه، 
آیا دیگران هم همین تلقی را از من دارند یا شاید خیلی 
خودشیفته ام. حاال ما هم واژه  قسط را با هم نشین های، 
آن با ُبعد اجتماعی و مالزمات آن می بینیم و متوجه 
می شویم که فرق می کند. یکی از جاهایی که تفاوت آن 
با مسئله  عدل کاماًل بارز است مسئله  میزان است؛ شما 
میزان را در قرآن نگاه کنید، میزان با قسط آمده ولی حتی 
یک جا در قرآن میزان با عدل نیامده، خوب پس معلوم 
می شود قسط با عدل فرق می کند. این هم نشینی ها به 

مفهوم شناسی ما کمک می کند.
برای تبیین محورهای قسط در قرآن کریم، باید مستعمل فیها 
کاربردهای قسط در قرآن با نگاهی به این هم نشین ها  و 

گیرد: مورد توجه قرار 

1- قیام به قسط
یکی از این هم نشین ها قیام بود، قیام به قسط در سوره 
آل عمران آیه 18، سوره نساء آیه 127 و 135 و سوره حدید 

گرفته است. کید قرار  آیه 25 مورد تأ

 2-حفظ قسط
که اهل قسط باشیم: مبادا قسط  بحث دیگر این است 
را از دست بدهید. آیه 8 سوره ممتحنه نشان دهنده این 

تعریف اصطالحی از قسط است.

 3-امر به قسط
که  آیات 21 سوره آل عمران و 8 ممتحنه نشان می دهد 

امر پروردگار مبتنی بر قسط حق محور است.

4- حکم بر اساس قسط
 در آیه 47 سوره نساء خداوند می فرماید: »ُقِضَی َبْیَنُهْم 
ِإْن  ِقْسط« و یا در یک آیــه ی شریفه می فرماید »َو

ْ
ِبال

ِقْسط«؛ آن حکمَت برای 
ْ
َبْیَنُهْم ِبال م 

ُ
ْمَت َفاْحک

َ
َحک

کنید بر اساس  ید حکم  گر بنا دار رسول اهلل؟ص؟ است، ا
که مشابه همین را هم  قسط باید باشد. جالب است 
موا ِبالَعدل« هم 

ُ
ن َتحک

َ
مُتم َبیَن الّناِس أ

َ
ِإذا َحک یم »َو دار

یــم و هم حکم به قسط. ولی وقتی  حکم به عدل دار
دقــت می کنیم می بینیم حکم بــه قسط رفــت پیش 
رهبر، رفت پیش رســول اهلل؟ص؟: »اذا حکمت«. چون 
یهودی ها باهم اختالف داشتند سر اجرای حکمی و 
می خواستند با مراجعه به رسول اهلل؟ص؟ از زیر بار اجرا 
کنید و به  که فرمودند باید بر اساس حق عمل  دربروند 
ْهَواَء«. به هوای آن ها 

َ
ِبُعوا أ خواست آن ها نباشد »َوال َتَتّ

کنید. تبعیت نکنید و بر اساس قسط رفتار 

 5- شهادت به قسط
یــم و شهادت به عدل. باید  هم شهادت به قسط دار

که باهم فرق می کنند. معلوم شود 

؟ع؟
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ً
کامال که تفاوت آن با مسئله  عدل  یکی از جاهایی 

بارز است مسئله  میزان است؛ در قرآن، میزان با قسط 
آمده ولی حتی یک جا با عدل نیامده، خوب پس 

معلوم می شود قسط با عدل فرق می کند. 



کیل و میزان  6- قسط در 
قسط در کیل و میزان داریم ولی عدل در کیل و میزان نداریم.

 7-قسطاس
قسطاس معیار قسط است یعنی میزان القسط و شاخص 
قسط. یعنی ما باید برای قسط شاخص داشته باشیم، ما 
ی معیار می خواهیم، ما ساعت  یم اما یک ترازو ترازو دار
گر ساعت  که ا یم اما ساعت معیار نیز می خواهیم  دار
کسی عقب یا جلو افتاد بتوانیم با آن تنظیم بکنیم، 
مثل حضرت امــام؟هر؟. حضرت امــام؟هر؟ فرمودند 
کنید هر  این وصیت نامه  من داخل موزه باشد یا فرض 
کسی سخنان من را از تلویزیون ببیند یا از اصل صدا 
کند قابل اعتماد است؛ این ها معیار  یا تصویر من نقل 
است، این ها شاخص است. جالب است مثل صراط 
کنار  مستقیم، قسطاس دو بار در قرآن آمده و مستقیم در 
آن، قسطاس مستقیم یعنی پایدار. قسطاس باید یک 

شاخص پایدار و ثابت باشد.

 8- اقسط
کرد به  که بنده را وادار   واژه اقسط: یکی از چیزهایی 
کنم  این که تفاوت قسط و عدل را از همدیگر تفکیک 
این بیان است که »هو اقسط عند اهلل«. این واژه اقسط به 
قانون برمی گردد، قانون اقسط عند اهلل است پس معلوم 
می شود که بحث قسط مربوط به ساختارها است، مربوط 
به نظامات است، مربوط به قوانین است. قسط مربوط 
به قوانین است، ولی عدل مربوط به اشخاص است. 
4 الیه قسط را اجتماعی، اقتصادی، قضایی و سیاسی 
نامیدیم. از بین این 4 الیه، قسط اقتصادی اقسط است. 
حاال اقسط یعنی چه؟ یعنی دقیق تر در قسط. وقتی ما 
تسامح در اقتصاد داشته باشیم؛ در سیاست هم تسامح 
می شود، در اجتماع هم می شود، در دیانت هم می شود 
که دقیق ترین تقوا،  گفت  و در همه  موارد. لذا می توان 
گسترده ترین تقوا  تقوای اقتصادی است؛ دقیق ترین و 

تقوای اقتصادی است.

9- مقسطین و قاسطین
که قباًل در مورد آن مطالبی ذکر شد.

گرفتن محورهای بحث قسط در قرآن  در نتیجه با در نظر 
کریم از جمله بحث تعریف لغوی، هم نشینان و موارد 
که: معنای اصطالحی قسط  گفت  استعمالی می توان 
کریم ناظر به عدالت ساختاری یا نظام عادالنه  در قرآن 
است. اآلن با یک عینک بهتری، با یک سؤال بهتری و با 
کنیم.  یک دقت بیشتری به بحث قسط می توانیم نگاه 
گر خواستیم  کنیم و ا کار  ی قسط حساب شده  یعنی رو
برای نظام اجتماعی خود نسخه ارائه بدهیم، بیشتر از 
گر می خواهیم برای رفتار و  کنیم؛ ا آیات قسط استفاده 
کنیم از عدالت استفاده می کنیم. روابط افراد استفاده 

8- تدبر موضوعی عدل
کتاب التحقیق معنای لغوی عدل را بدین صورت تعریف 
کرده است: »أّن األصل الواحد فی الماّدة: هو توّسط بین 
یادة و ال نقیصة،  اإلفراط و التفریط بحیث ال تکون فیه ز
و هو االعتدال و التقّسط الحقیقّی.« تعریف مختار این 
است که عدل، ِعدل است. یعنی از معادل می آید یعنی 
گر یک چیزی  همیشه عدل معادل دارد، ِعدل دارد. ا
که بالِعدل باشد، بالنظیر باشد، عدل در مورد  باشد 
که  آن معنا ندارد. می بایست 2 چیز وجود داشته باشد 
من این 2 تا را باهم مقایسه بکنم و بعد بگویم این عدل 
است و لکن در قسط مسئله بدین صورت نیست. در 
کلمه  »بین« نیز  کلمه عدل می آید،  که  قرآن هنگامی 
کلمه  »ذوا« عدل نیز  کلمه  »امــر« نیز هست،  هست، 
هست یعنی با یک نفر عدل نمی شود و ذوا عدل است.

 در قسط انطباق با حق معیار ما است و در عدل تساوی 
معیار ما است. لذا در بحث عدل بیشتر صبغه مساوات گرایی 
خواهیم داشت و در قسط صبغه حق محوری و لذا شما 
گر در تعاریفی مانند »وضع شی فی موضعه« یا »اعطاء  ا
که این ها  کل ذی حق حقه« بنگرید، متوجه می شوید 
که ما  تعاریف قسط است. حال آنکه عدل این است 

با افراد به صورت کلی رفتاری مساوی داشته باشیم. 
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گرفت اال  که نظامی شکل نخواهد  باید توجه داشت 
تلفیق قسط و عدل؛ یعنی با عدالِت تنها جامعه شکل 
نمی گیرد، با قسِط تنها هم جامعه شکل نمی گیرد. هم 
قسط ضرورت دارد و هم عدل. پس عدل از ِعدل است 
و در آن مماثلت رعایت شده و ناظر به نفی تبعیض 
است. قسط ناظر به نفی ظلم است. قسط نفی ظلم 
و عدالت نفی تبعیض است. جالب آنکه ما در قرآن 
یم. یعنی همان عدل، ِعدل است. یعنی در  ِعدل ندار
قرآن کلمه  عدل یعنی ِعدل. پس آن ِعدل بودن، معادل 

بودن، مساوات بودن در عدل بیشتر هست.
کلمه  »قسط«  یکی از هم نشینان استعمالی عــدل 
که خود خداوند  کاربرد نشان می دهد  است. این نوع 
گذاشته برای این که مبادا من قسط را بگیرم و بروم  کد 
کارم و اصاًل به عدل نگاه نکنم یا عدل را بگیرم  دنبال 
و به قسط نگاه نکنم. نه نمی شود. در چند آیه قسط و 
عدل را باهم آورده و شما این دو تا را باید باهم بگویید. 

8-1- تعریف اصطالحی عدل
کریم 9 مورد است: کاربرد عدل در قرآن  محورهای 

عدل در خلقت،  •  
عدل در تشریع،  •  

حفظ عدل: یعنی صیانت از عدل، عدل مداری،   •  
عدل محوری و مبادا عدل را از دست بدهیم،

که امر به قسط داشتیم، امر به عدل همان طوری   •  
که در قسط هم داشتیم  شهادت به حکم دو عادل   •  
که این را هم در قسط  به همراه حکم بر اساس عدل 

یم. دار
یم.  رفتار عادالنه. بــرای قسط رفتار قاسطانه ندار  •  
البته اقسطوا در قرآن آمده اما قرآن می خواهد بگوید 
که »فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا عنداهلل یحب 
المقسطین« می گوید مشکل آن ها را با صلح حل 
کنید ولی همیشه با صلح نمی شود و قانون الزم 
است. »و اقسطوا ان اهلل یحب المقسطین«  یعنی 
قانون مدار باشید. در مصالحه ریش سفیدی می کنیم، 

ولی اقسطوا از اختالف مجدد بین فرقه ها و جوامع 
و طایفه ها پیش گیری می کند.

کار ممنوعی است و  ِعدل سازان، این ِعدل سازی   •  
کفروا بربهم  مثل قاسطین می ماند؛ یعنی »ثم الذین 
یعدلون« اینان می گویند ِعدل برای خدایی که بالعدل، 
بالنظیر است و بالعدیل است و بالشریک است. 
یم؛ دعای عدیله یعنی  ضمنًا دعای عدیله هم دار
بالعدیل، یعنی خدا عدیلی ندارد و خدا شریکی 

ندارد. 4 – 5 آیه در این زمینه آمده است.
در نتیجه با نگاهی به تعریف لغوی، هم نشینان استعمالی 
که: معنای  گفت  و تعریف اصطالحی عدل می توان 
کریم ناظر به عدالت رفتاری  اصطالحی عدل در قرآن 

یا مناسبات عادالنه است.

9- تدبر بین موضوعی قسط و عدل
ک لفظی و ترادف در  که اشترا گرچه ما قائل هستیم  ا
واژگان قسط و عدل نداریم، اما همچنین قائلیم که تالزم 
وجودی بین قسط و عدل وجود دارد. در حقیقت اگرچه 
تباین مفهومی است ولی تالزم وجودی قسط و عدل نیز 
گرچه تاروپود در فرش با یکدیگر  است. به عنوان مثال ا
تباین مفهومی دارد، اما تالزم وجودی هم دارد. بدون تار، 
پود درست نمی شود و بدون پود، تار درست نمی شود. 
که باهمدیگر نظام  من تار را قسط و پود را عدل می دانم 
عدالت را رقم می زنند. تالزم بین قسط و عدل برقرار 
گانه ای دارد. از استعمال  است ولی هر یک حیثیت جدا
که این  باهم دو واژه قسط و عدل در 4 آیه می توان گفت 
تالزم نشان دهنده  ارتباط معنایی یا ارتباط مصداقی 
بین این دو واژه است. شاید بهتر باشد بگوییم ارتباط 
مصداقی بین این دو واژه برقرار است. در سوره  مبارکه 
ِه ُشَهَداَء 

ّ
اِمیَن ِلَل ِذیَن آَمُنوا ُکوُنوا َقَوّ

َّ
َها ال

ّ
ُی

َ
مائده، آیه  8: )َیا أ

وا 
ُ
وا اْعِدل

ُ
ا َتْعِدل

َّ
ل
َ
ى أ

َ
ْم َشَنآُن َقْوٍم َعل

ُ
ک

ّ
ا َیْجِرَمَن

َ
ِقْسِط َول

ْ
ِبال

ون( هم 
ُ
َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمل

ّ
 الَل

ّ
َه ِإَن

ّ
ُقوا الَل

ّ
ْقَوى َواَت

ّ
ْقَرُب ِللَت

َ
ُهَو أ
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مرکز رشد دانشگاه امام صادق

16

مکتوبات

که اشتراک لفظی و ترادف  اگرچه ما قائل هستیم 
در واژگان قسط و عدل نداریم، اما همچنین قائلیم 

که تالزم وجودی بین قسط و عدل وجود دارد.



بحث قسط آمده و هم بحث عدل و در یک آیه جمع 
شده است؛ و یا در سوره مبارکه نساء آیه 3: )النساء: 3 َو 
ْم ِمَن 

ُ
ک

َ
َیتامى  َفاْنِکُحوا ما طاَب ل

ْ
 ُتْقِسُطوا فِى ال

َ
لّا

َ
ِإْن ِخْفُتْم أ

ْو 
َ
وا َفواِحَدًة أ

ُ
 َتْعِدل

َ
لّا

َ
ساِء َمْثنی  َو ُثلاَث َو ُرباَع َفِإْن ِخْفُتْم أ الّنِ

وا( این ها در یک جا 
ُ
 َتُعول

َ
لّا

َ
ْدنى  أ

َ
ْم ذِلَک أ

ُ
ْیماُنک

َ
ْت أ

َ
ک

َ
ما َمل

باهم جمع شده، و همچنین در آیه  153 سوره  مبارکه  
انعام و سوره مبارکه حجرات آیه 9 هم چنین چیزی را 
مشاهده می کنیم. این تکرار معنادار است. علم آمار 
گاهی  گاهی اوقات تکرارها معنادار نیستند و  می گوید 
گر تکرارها از یک حدی  اوقات تکرارها معنادار هستند و ا
بیشتر شد معنادار می شوند. وقتی می گویند این امر چند 
بار تعمدًا تکرار می شود؛ معنای تعمد حداقل سرنخ را به 
ما می دهد. چنین نگاهی، یک روش اجتهادی است 
)روش اجتهادی شیخ انصاری به این نحو بوده است(.
کریم، قسط و عدل مشترکاتی نیز با  همچنین در قرآن 

یکدیگر دارند به نحوی که
امر به هر دو شده است  -1  

شهادت متصل به هم قسط و هم عدل شده است،  -2 
 3- حکم به هر دو قسط و عدل شده است.

کار رفته است  4-  حفظ برای هر دو قسط و عدل به 
که  کات باید توجه داشت  گرفتن این اشترا اما با در نظر 

بین قسط و عدل تمایزاتی نیز وجود دارد.
کریم ناظر به نفی تبعیض است، قسط  عدل در قرآن   -1  

کریم ناظر به نفی ظلم است.  در قرآن 
یـــم. در بــاب نفی تبعیض هم  که آیــه دار نفی ظلم را 
وقتی به سیاق آیه »امرت لاعدل بینکم« نگاه می کنیم 
که اشراف می گفتند  می بینیم واقعه رخ داده این است 

کنید و بیاییم باهم  این پابرهنه ها و سیاه چرده ها را رها 
کنیم. صحبت 

عدل مقایسه ای است و قسط نفسی است: »قل امر   -2 
بالقسط«. در اینجا دیگر قرآن نگفته قسط بین چند چیز

 3- عدل بر اساس قسط است، قسط مقدمه  تحقق عدل 
است.

عدم استعمال عادلین در قرآن، اما در مورد قسط قرآن   -4 
کید دارد که مقسطین جریان رسمی و اجتماعی اند.  تأ
یم؛ المومنین،  در قــرآن ما جریانی به عنوان عدل ندار
المنفقین ... داریم اما عادلون نداریم. نه عادلون نه عادلین، 
هیچ چیزی. خوب این یعنی جریان اجتماعی به نام عدل 
نداریم. قرآن جریان ها را مشخص می کند. مثاًل عاملین 
به معروف و ناهیان از منکر جریان هستند؛ الذاکرین و 
الذاکران جریان هستند؛ جریان های اجتماعی هستند.
 5- عدل برای آخرت ذکر نشده، اما قسط برای جزای 

ی ذکر شده است.  اخرو
کرده  ی از قسط استفاده  یعنی خداوند برای جزای اخرو
ُموَن«؛ یعنی روز 

َ
 ُیْظل

َ
ِقْسِط َوُهْم ال

ْ
است: »ُقِضَی َبْیَنُهْم ِبال

قیامت، یوم القیامه روز قسط است. از مواضع قسط 
می شود »ونضع الموازین القسط«.

ذکر عدل برای خلقت و عدم ذکر قسط در خلقت.  -6 
یم در حالی  کلمه  قسط در خلقت ندار در خلقت ما 
ماواُت َو الارض« برای  َعْدِل قاَمِت الَسّ

ْ
که آیه مبارکه »ِبال

عدل ذکر شده است.
 7- ذکر عدل برای وصف شخص و ذکر قسط به عنوان 

ِه«.
ّ
ْقَسُط ِعْنَد الَل

َ
ْم أ

ُ
وصف قانونی: »َذِلک

کار نرفته است،   8- سنجش و ارزشیابی برای عدل به 
کار  اما ارزشیابی و سنجش و میزان برای قسط به 

رفته است.
عدل مقابل جور است و قسط مقابل ظلم است.  -9 

عدل در قرآن به مثابه سبیل واقع بر صراط و قسط   -10 
در قرآن به مثابه صراط است

جمع بندی این که عدل در قرآن به مثابه عدالت رفتاری   -11 
و قسط به مثابه نوعی عدالت ساختاری است.
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