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 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٢

 مسئله بیان. ١
 دینی مختلف های  آموزه در که است عدل مفهوم اسالمی فرهنگ در بنیادین مفاهیم از یکی

 ساحت در واژه این. ای دارد   کننده تعیین و اساسی نقش ... و اخالق رجال، فقه، کالم، شامل
ای  ویـژه  جایگـاه  ــ  مقدس متن به شده یاد علوم استناد به توجه با ویژه به نیز ـ  قرآن تفسیر
 نبی از شده نقل روایت ،عدل جایگاه و اهمیت باب در تعبیر ین که رساتررسدمی نظر به. دارد
 ایـن . ]٥٦١ص ،١٢ج،  ٣٠[ » األَرْضُ وَ السَّمَوَاتُ  قَامَتِ  بِالْعَدْلِ« :فرمود که است )ص(اسالم مکرم

 ی مسائل هست  کلیۀ در که کرده است  معرفی عالم حقایق تمام در رکین رکن را عدل روایت،
 مـشرب  مبنـای  بـر  عـالمی  رهـ  و خـود  دیدگاه از علمی هر تعریف، مقام در اما دارد   یانجر

 . ]٢٠٤ص ،٦ج ،٢٢[است  پرداخته عدل مفهوم بیان به خویش
 و گرفتـه  قرار ایمان و اسالم ردیف در و هاارزش واالترین جزء واژه این کریم قرآن در

 رسـیدن . ]٢٥: الحدید[است   شده یاد الهی رسوالن ارسال اهداف از یکی عنوان به آن از
 ایـن  کشف که است روشن. است پژوهش این هدف عدل، ۀاژو قرآنی مفهوم و تعریف به

 چـارچوب  تعیـین  و آسـمانی  کتـاب  در واژه این مختلف کارکردهای ۀمطالع با تنها معنا
 . گیردمی صورت مورد هر در آن دقیق معنایی

 بـه  و بمانـد  جـدا  دیگـر  هـای واژه از تواندمی ندرت به واژه یک که است این حقیقت
 از برخـی  با ترکیب به شدید گرایش جا همه در هاواژه. دهد ادامه خود هستی به تنهایی

 بـه  زبـان  یـک  واژگـان  ۀهمـ  که آنجا دارند تا  خود کاربردی هایبافت در دیگر، های  واژه
 تفکـر،   یـن ا. ]٤٨ص،  ٧[آید  می بیرون معنایی هایبندیگروه از ایپیچیده ۀشبک صورت

 .  استی معناشناسیه و اساس نظریهپا
 معنـای  ۀمطالعـ  بـه  اشـاره  بـرای  اسـت  اصطالحی معناشناسی، ساده، تعریف یک در
 معناشناسـی، . زبـانی  هـای  عبـارت  و جمالت حقیقی شرایط ۀمطالع ویژه به زبان، عناصر

 مثابـه  بـه  دهـد، مـی  ارائـه  را فقهی هایاستنباط ۀضابط و منطق که اصول علم همچون
 هـای مـدلول  درک در خطـا  از وانتـ   مـی  آن با که است شناسی  زبان علم ۀضابط و منطق
 .]١٢٧ص ،٥[بود  برحذر متن یک هایوترکیب هاکلمه معانی فهم و کالم

 آلمـان  پاریس، مکاتب جمله از متفاوتی و متعدد هایروش و مکاتب معناشناسی، در
. ]٢٣ـ٢٢ص ،٣٢[دارد   وجود ایواژه و منطقی شناختی، فلسفی، رویکردهای با روسیه و

 آن نقـد  و و فهـم   معنـا  کـاوش  به ایزاویه از و خود خاص ابزار با مکاتب این از کدام هر
 و رودمی پیش معنا مختلف سطوح از ایالیه  ژرف تا کدام هر پردازد و به عبارت دیگر    می

 هـا روش یـا  مکاتب این از کدام هر سویی از. کندمی کشف دیگری با متفاوت ساحتی را 



  ٣       یزوتسو روش ای  بر مبنایم در قرآن کرعدل ۀ واژمعناشناسی
 مطالعـات اسـت     برخـی  بـا  سـازی    متناسـب  ۀآماد یاکاربرد دارد    مطالعات از ایدر دسته 

 هـا، آلمـان  مکتـب  قرآنـی،  مطالعـات  ۀحوز برای متناسب روش میان، این در. ]٩ص ،٦[
 ی واژگـان  یشناسـ   معنـا  ی روش که نوع   این. ]٨٠ـ٧٩ص ،٣٥[است »بنمکتب  « به معروف

 وشـیهیکو ت داری  طالیه با بعد مراحل در و طراحی گربر لئووایز توسط بار   یناست، نخست 
 .]٦ـ١، ص٨[یافت  حضور قرآنی تحقیقات در ایزوتسو

 یـان  بـه ب   یمعناشناسـ « :کنـد مـی  معرفی گونه  این را خود معناشناسی روش ایزوتسو
 یـک  کـل  از هـایی  قـسمت یـا  در بـاب قـسمت    یلـی  تحل یفشرده، عبارت است از بررسـ     

 مـورد  قـسام ا لغـوی،  لحاظ از و است شده تنظیم کلیدی کلمات طریق از بینی که   جهان
 .] ٢٥٩ص ،٩[ »کند می بیان را بحث

 پیـدا  سـامان  مفهـومی  یـا  لغـوی  هـای حـوزه  در زبان یک واژگان نظریه، این مطابق
 اساس، این بر. برخوردارند منسجمی ساختار از هم به نسبت حوزه هر واژگان و کنند  می
 ایـن  داخلتـ  در کـه  دارنـد  معناشناسی میدان یک مجید، قرآن کانونی واژگان از یک  هر

 شـناخته  تـر دقیـق  و بهتـر  قرآنـی  کلمات معانی و مفاهیم ها،آن میان ارتباط و هامیدان
 . ]١٢٨ص ،٢٠[شوند  می

 معناشناسـی  دسـتگاه  در عـدل  مفهـوم  از روشـنی  معنـای  به رسیدن اساس، این بر
 ۀمطالعـ . اسـت  کـریم  قـرآن  متن در واژه این کاربردی هایبافت واکاوی نیازمند قرآنی،

 مفـاهیم  از دیگر بعضی با مفهوم این ارتباط از رفته است،  کار به ها  آن در عدلکه   تیآیا
 هـر  داللـت  بررسی است، تأکید مورد پژوهش این در آنچه. دارد حکایت اخالقی و دینی
 یـا  ی نـسب  ی معـان  عنـوان  بـه  عـدل،  مفهوم با ها  آن ارتباط جهت بیان و مفاهیم این یک
 .  استیمدر قرآن کر واژه ین ایی معناۀ حوزیاجزا

 
 عدل معنایی هایگروه. ٢
 در مجمـوع  در مـشتقاتش،  تمـام  بادل   ع ۀ ماد که گفت توانیم یلغو منابع به استناد با

 : از است عبارت که رودیم کار به ییمعنا گروه سه
هَ  إنَّ« :عـدالت  معمـول  و مصطلح یمعنا به عدل) الف » حْـسان اإلِ وَ  بِالْعَـدْلِ  یَـأْمُرُ  اللـَّ

 .دهد یم فرمان ... و ینیکوکار و یدادگر به خدا حقیقت، در ؛]٩٠: النحل[
 امر یبرا هماین معنا  :است یعام مفهوم که )برابر داشتن(  معادلعدل به معنای) ب

 عنـوان  به که یا روزه مانند امر حقیقی . رودیم کار به موهوم و یفرض امور هم و یقیحق
 کـرده   ادیـ  عوض   یقرآن از آن با عنوان عَدل به معنا         و  شده انی از گناهان ب   ی بعض ۀکفار



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٤

 و یفرضـ  امـور  ؛بگیـرد  روزه معادلش یا، یعنی   ]٩٥: المائدة[» صِیاما ذلِکَ  عَدْلُ أَوْ« :است
 پندارنـد یم پروردگار عِدل و همتا ای کیشر خود، وهم به مشرکان که آنچه مانند موهوم

» یَعْـدِلُون  بِـرَبِّهِمْ «: اسـت  کـرده  ادی »عدلونی« لفظ با آنها اعتقاد نیا از متعال خداوند که
 .دانند یم برابر خود پروردگار با) ار دروغینمعبودان  (، یعنی ]١: األنعام[

 اول  ی مقابل معنـا   ۀنقط قاًیدق معنا نیا که حق از عدول و انحراف عدل به معنای  ) ج
منحـرف از حـق هـستند        یقوم نآنا بلکه ، یعنی ]٦٠: النمل[» یَعْدِلُون قَوْمٌ هُمْ بَلْ« :است

 . ]... ؛ و ٤٢٣ـ٤٢٢ص ،١ ج، ٢١؛ ٣٩ـ٣٨ص ،٢ج، ١١؛ ٤٣٢ـ٤٣٠، ص١١، ج٣[
 شده به   ادی ی در هر سه معنا    م،ی در قرآن کر   ماده نیا دهدیم نشان هاهمانطور که مثال  

 موجـود  اصل دو به متعلق را آنها یهاشاخه و ییمعنا گروه سه نیا دانانلغت .کار رفته است  
 و ی کـژ و ــ  اسـت  عدالت یمعنا اصلکه  ـ  ستواء اِاز است عبارت که دانندیم عدل ۀماد در

 هیـ اول اصـل  ۀجرگـ  در زیـ ن) معـادل ( دوم یمعنـا  به این ترتیـب      .]٢٤٦ص ،٤ج،  ٢[ انحراف
 .  واژه استنی نخست ای معنازی پژوهش ننی محور بحث در ا وردیگ یم قرار) عدالت(

ـ  یانـدار یم یمعنـا  بـه  عـدل  ،ییمعنـا  چارچوب نیا در  ،اسـت  طیتفـر  و افـراط  نیب
 افـراط  از مـراد . ]٥٥ص ،٨ج،  ٣٤[ نباشـد  یادتیـ ز ایـ  نقـصان  چیهـ  آن در که ای  گونه به
 شـود  داده او به حقش از شتریب که معنا نیا به ؛است آن صاحب به حق ردّ در یرو ادهیز
 »جـور « وردمـ  دو هرکه   ی صاحب حق  واقع حق از کاستن یعنی ،است یکار کم ط،یتفر و

 را آن وقت از شیپچه   ؛است نیهم زین حق پرداخت در طیتفر و افراط. شوندیم دهینام
 مـال  مانـدن  یبـاق  ماننـد پس از وقت     ای بسپارد هیسف دست به را مال آنکه مثل بپردازد

 وَ« :فرمایـد   قرآن کریم می   جهت نیا از و دندیرس رشد حد به آنکه از پس دست در تامیا
  »]٦  و٥: النساء [  فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ ...  أَمْوالَکُمُ لسُّفَهاءَا تُؤْتُوا ال
 .]١٦٣ص ،٤ج، ١[ 

 مطلق عدل، یمعنا اصل که اندگفته یبرخ معادل و عدالت یمعنا دو ارتباط انیب در
 و مـصلحت  آن، ۀواسط به که یندسودم یتساو بر بعدها که است ساختن برابر و هیتسو

 نیز همـین    متجاوز دست از حق) رهاندن( گرفتن بازپس و شد اطالق دیآ دست  به امانت
 اطـالق بعـدها     نیـ ا. شـود یم برقرار یتساو نزاع، طرفِ دو نیب کار، نیا با رایز معناست؛

 کـه نیا ولـو  آن، صـاحب  به حق رساندن  مطلق به واژه نیا اکنون که ییجا تا افتیرواج  
 .] ١٦٣ص، ٤ج، ١[ »شودیم اطالق نباشد کار در هم ینزاع ای یتعد

 محکم و راست معجم، صاحب کالم در ستواءاِ از مراد که گفت توانیم اساس، نیا بر
ـ یمحـور حـق  یمعنابه  ـ  اعتدال ریمس در ستادنیا  یمعنـا  در کـه  طـور  همـان  اسـت،   



  ٥       یزوتسو روش ای  بر مبنایم در قرآن کرعدل ۀ واژمعناشناسی
 کـه  معنا، این.  است ری مس نیراف از ا   انح ی که به معنا   اندکرده ذکر را »جور« آن، مخالف

. شـود مـی  نامیـده  واژه ایـن  اصلی معنای است، عدل ۀواژ کاربردهای تمام در واحد روح
 در همواره کلمات،   یر است که هر کلمه، جداگانه و قطع نظر از سا          ی مفهوم ی، اصل یمعنا
 معنا این ببرد، رکا به را آن کس هر و رود کار به کلمه این هرجا که  ایگونه  به دارد؛ خود
 . ]١٤ص، ٧[است  محفوظ آن در

 دسـتگاه  بـه  توجـه  بـا  که دارد هم دومی سیمای اصلی، معنای بر عالوه واژه یک اما
 دسـتگاه  یـک  در. اسـت  متفـاوت  دسـتگاه  آن بـه  مربـوط  بینـی   جهـان  با معناشناختی،
 تابک معناشناختی نظام کل با ارتباط سبب به کلمه یک قرآن، مثل خاص معناشناختی

 ارتبـاط،  ایـن . داشـت  نخواهد معنایی چنین دستگاه این از خارج که دارد معنایی مبین،
  بـه  .شـود مـی  یـاد  »نسبی معنای« به آن از که دهدمی واژه به ایویژه معناشناختی رنگ

 یـک  بـرای  خـاص  وضع شدن پیدا ۀنتیج در که است چیزی نسبی معنای عبارت دیگر، 
 مهـم  واژگـان  و کلمات با جدید، معنایی نظام در و شود  یم افزوده اصلی معنای به کلمه،
 .]١٤ص، ٧[یابد  می گوناگون هاینسبت دیگر

 
 کریم قرآن در عدل مفهوم معنایی های حوزه .٣
ارتباط دارد کـه    ... و تقوی علم، صدق، ایمان، چون مفاهیمی با قرآن، معنایی نظام در عدل ۀواژ
 .پردازیممی کریم قرآن در عدل مفهوم معنایی ۀحوزان  به عنویم مفاهین ای به بررسادامه در
 
 قسط. ١. ٣

 عـدل،  مفهوم به واژه ترین  نزدیک که دارد آن از حکایت سیر لغت و تف   هایاب کت ۀمطالع
 عدل به را آن واژه، این معنای بیان در شناسان لغت غالب که ایگونه است به  قسط ۀکلم

 آن نیـز  برخی. ]دیگران و ٦٧٠ص،  ١٣؛  ٧٢ص ،٥ج ،١١؛  ٨٥ص،  ٥ج،  ٢[اند  کرده ترجمه
 هرجـا   ینهمچنـ . ]٦٧٠ص،  ١٣ ؛٣٧٧ص ،٧ج ،٣[انـد   دانسته عادالنه نصیب معنای به را

 و هم   )ع( معصومان یث به کار رفته، هم در احاد      یم مشتقات آن در قرآن کر     یا »قسط«لفظ  
 یـن  ا یان به تفاوت م   ی و در مجموع کمتر کس      است  شده یردر کالم مفسران به عدل تفس     

 . استدو واژه اشاره کرده 
 بیـان  در .اسـت  جانشینی نوع از غالباً واژه دو این تعامالت نیز، قرآنی کارکردهای در
 کـه از    ی در بـافت   یـا  یکسان ی در بافت  الف ۀواژ که هنگامی شودمی گفته  جانشینی ۀرابط
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ـ شودی مب ۀ واژین جانش، است آن مشابهیلحاظ ساختمان صور  سـتعمال ا ۀدامن خواه  
 بـه  واژه دو هر معنایی ۀمقول بررسی به جانشینی این باشدـ ب ۀواژ از کمتر یا بیشتر آن

 .]٧٥ص ،٩[کند می کمک مترادف هایواژه عنوان
 مؤمنـان  بـه  خطاب امانت، رعایت به امر از پس متعال خداوند نساء ۀسور ٥٨ۀ  ی در آ 

اسِ  بَیْنَ حَکَمْتُمْ إِذا وَ« :فرمایدمی  ی و چـون میـان مـردم داور        ؛»بِالْعَـدْلِ  تَحْکُمُـوا  أَنْ النـَّ
 رسـول  بـه  خطـاب  معنـا  نیـ ا مائـده  ۀسـور  ٤٦ ۀیآ در. کنیدی  کنید، به عدالت داور    یم

 ؛»بِالْقِسْطِ بَیْنَهُمْ  فَاحْکُمْ حَکَمْتَ إِنْ وَ« :است شده انیب قسط لفظ با هودی ۀدربار و )ص(خدا
 . کن حکم) هودی (هاآن میان در عدالت به پس ،یکن یم یداور اگر و

، ٢ج،  ١٧ ؛٦٣٥ص ،١ج،  ١٥[ انـد کـرده  ریتفـس  عـدل  بـه  را »قـسط « مفـسران،  غالب
 شانیـ ا بـر  را قـسط  بـه  حکـم  «:دیگویم یطوس خیش. ]...  و   ٣٤١ص ،٥ج،  ٢٢ ؛٨٩٣ص

 به یا دیورزعدالت  ( عَدَلَ یعنی »قساطاً إ قسطأ« و است عدل قسط، از مرادو    کرده واجب
 یعنـ ، ی  ՙ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ   إِن՚َّ : است فرموده هیآ نیا ۀادام در نکهیا و) دکر رفتار عدل

 .]٥٢٩ص ،٣ج ،٢٥[ »١دارد دوست را عادالن خداوند
 أَالَّ خِفْـتُمْ  إِنْ وَ« :اسـت  نـساء  ۀسـور  ٣ ۀیـ آ عـدل،  از قـسط  ینیجانش گرید ینمونه
 أَالَّ خِفْـتُمْ  فَـإِنْ  رُبـاعَ  وَ ثُالثَ وَ  مَثْنى النِّساءِ مِنَ لَکُمْ طابَ ما فَانْکِحُوا  الْیَتامى فِي تُقْسِطُوا
 میـان  عـدالت  یاجـرا  در اگر و؛  »تَعُولُوا أَالَّ  أَدْنى ذلِکَ أَیْمانُکُمْ مَلَکَتْ ما أَوْ فَواحِدَةً تَعْدِلُوا

 سـه، سـه  ،دو دو افتـاد،  پـسند  را شـما  که] دیگر [زنان از چه هر بیمناکید، یتیم دختران
] آزادزنِ   [یک به نکنید، رفتار عدالت به که دارید بیم اگر پس. گیرید یزن به چهار،چهار

 بـه  تا است ترنزدیک]  یخوددار [این]. کنیداکتفا   [اید شده مالک]  کنیزاناز   [آنچه به یا
  ].گردید وار عیال بیهودهو  [گرایید ستم

 در »نـساء  «ۀکلمـ  بـا  و است مطلق مده،آ شرط ۀجمل در که »یتامی« لفظ هیآ نیا در
 دختـران  ی،تـام ی از مـراد  کـه  است نیا انگریب کاربرد نیا. دارد مقابله شرط جواب ۀجمل

 بـود  ها آن ۀدربار سخن زین ]٢: النساء[  »أَمْوالَهُمْ  الْیَتامى آتُوا وَ« قبل ۀیآ در که است میتی
 . ]١٥ص ،٤ج، ١[

 ، گفـت کـه مـراد از هـر دو          توانیم هیآ نیا در »اتقسطو« از »تعدلوا« ینیجانش ۀدربار
 در  ی و مـال   ی سخن از عدالت اقتـصاد     هی آ ی تفاوت که در ابتدا    نی عدالت است با ا    تیرعا

                                                                                                                   
 »الْمُقْـسِطِینَ  یُحِـبُّ  اللَّهَ إِنَّ«  .عدل إذا إقساطاً أقسط یقال .العدل هو و بالقسط، بینهم الحکم أوجب. ١

 .عادلینال یعني
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 رفتـار  در عدالت مفسران، کالم وجه غالب    و اتیآ اقیس مطابق یا   تامیا اموال از ینگهدار

 عـدالت  وجـوه  ریسـا  است ممکن هرچند آنهاست، جیتزو هنگام به میتی دختران اموال با
 ؛١٦٦ص ،٤ج،  ٢٢؛  ٥٧٧ص ،١ج،  ١٧ ؛١٥ص،  ٤ج،  ١[ باشـد  منظـور  عبـارت،  نیا در زین

 . ]١٥٥ص، ٤ج، ٢٤
 از مفسران با استناد بـه   ی برخ . شده است  انی، دو قول ب   )تعدلوا(  بخش دوم  ریدر تفس 

 در ،]١٧ص ،٢ج،  ١٠[ انـد  عبارت را عدالت در پرداخت نفقه دانـسته        نی مراد از ا   ث،یاحاد
 عـدالت   را آن از منظـور  زیـ ن یاعـده . انـد آمـده  معنـا  کیـ  به عبارت دو هر صورت، نیا

 آن در یقـ یحق عـدالت  کـه  یقلبـ  محبت یاستثنا به دیشاو  ـ  همسران انیم جانبههمه
 داننـد یمـ  ــ   اسـت  آمده » ...والُدِعْتَ نْأ واعُیطِتَسْتَ نْلَ« هیآ در که طور همان ست،ین ممکن

 ،ی به عبارت  ای از عدل    ی تنها جزئ  ه،ی آ نی نظر، قسط در ا    نیطبق ا . ]١٢ـ١١ص ،٣ج،  ٢٣[
 .  است آنقی از مصادیکی

 برخـوردار  ایگـسترده  ابعاد از واژه دو این میان اشتراک وجه اینکه است مسلم آنچه
 ابهـام  بـا  مفهـوم  دو این میان تمییز در مفسران و شناسانلغت غالب که طوری به است
 عدل و قسط تفاوت ۀدربار که هایی  دیدگاه معدود میان از رسدمی نظر به .اندبوده مواجه
 :نویـسد ی مـ  فروق اللغـة   است که در     ی به ابوهالل عسکر   متعلق قول، بهترین شده، بیان

 قـسط  تـرازو  که است جهت این از و شودمی نمایان که است عدل آشکار صورت قسط،«
 کند،می مالحظه را آن انسان و کشدمی رتصوی به را وزن در عدالت چون شودمی نامیده

 . ]٢٢٩ص، ٤[ »است پوشیده آن مصادیق از بعضی و نیست ظاهر همیشه عدل اما
 »مطلـق  خـصوص  و عمـوم « نـوع  از قـسط  و عدل نیب ۀرابط گفت توانیم اساس نیا بر
 قسط نوع از عدل، قیمصاد تمام اما ،است عدل در داخل شهیهم قسط که معنا نیا به ؛است

 متعال خداوند وصف در قرآن. کندیم دییتأ را معنا نیا زینّها    آن یقرآن یکارکردها  و ستین
 رو نیـ ا از و مخلوقـاتش  انیـ م دراسـت    داشته برپا را عدل یعنی ،»بالقسط قائماً «:دیفرمایم

 کیـ  یاجرا »قوم« ۀماد در معنا اصل چون »بالعدلقائماً  « فرمودهن  و   "بالقسطقائما  " فرموده
 برپـا  و آشـکار  را آن یعنی »الشرع  أقَامَ« .]٣٤١ص ،٩ج،  ٣٤[است آن رساندن تیفعل به و امر
 آن مـشتقات  و قـام  کجـا  هـر  است، عدل یعمل ۀجنب قسط چون و ]٥٢٠ص ،٢ج،  ٢٩[دکر
 »قسط« لفظ با همراه رفته کار به عدالت مفهوم انیب ی برا ...)و نیقوام قوموا،ی ن،یقائمقائماً، (

 شـده  استفاده قسط از است ترمهم عمل و اجرا ۀجنب هرکجا ،یعبارت به. عدل نه ،است آمده
 ،]٤٢: المائـدة [ حکم صدور و قضاوت ،]٩: الرحمن ؛١٥٢: األنعام[ لیک و سنجش مثل است،
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: ونسیـ [ امتی وصف ق  ی برا ژهیو و به ... ،  ]٨: المائدة ؛١٣٥: النساء[ عدل به یعمل التزام به امر
 . عدل پروردگار استیا که محل و زمان اجر]٤

 
 حق. ٢. ٣
 ٥٨ ۀیـ آ در .اسـت  شـده  عـدل    مفهوم نیجانش »حق «ۀواژ م،یکر قرآن اتیآ از یبرخ در

 میـان  در حکومـت  و قـضاوت  هنگام به   کندیم امر مؤمنان به متعال خداوند نساء، ۀسور
 إِذا وَ أَهْلِهـا   إِلـى  مانـاتِ األَ تُـؤَدُّوا  أَنْ یَـأْمُرُکُمْ  اللَّهَ إِنَّ« :کنند حکم عدالت اساس بر مردم،

ها را به    دهد که سپرده   ی خدا به شما فرمان م     ؛» ...  بِالْعَدْلِ تَحْکُمُوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَکَمْتُمْ
 نظیـر  . کنید یکنید، به عدالت داور    ی م یها ردّ کنید و چون میان مردم داور        صاحبان آن 

 نیا در که تفاوت نیا با است آمده )ع(ینب داوود به خطاب ص ۀسور ٢٦ ۀآی در معنا، نیا
 فِـي  خَلِیفَـةً  جَعَلْنـاكَ  إِنَّا داوُدُ یا« :استهمراه   حق دیقبا    کردن حکم عدل، یجا به هیآ

اسِ  بَیْنَ فَاحْکُمْ األَرْضِ  زمامـدار  و خلیفـه  زمـین  در را و داوود، مـا تـ     ی ا ؛» ... بِـالْحَقِّ  النـَّ
 .کن حکم حق به مردم میان در پس ،ایم کرده

ـ  دَخَلُـوا  إِذْ« :فرماید   است که می   ص ۀسور ٢٢ ۀیآ در ینیجانش نیا گرید ۀنمون  داوُدَ  یعَل
 وَ تُـشْطِطْ  ال وَ بِـالْحَقِّ  بَیْنَنـا   فَـاحْکُمْ  بَعْضٍ  عَلى بَعْضُنا  بَغى خَصْمانِ تَخَفْ ال قالُوا مِنْهُْم فَفَزِعَ
بر داوود درآمدند و او از آنان به هراس افتاد،          ]  یه طور ناگهان  ب [ی وقت ؛»الصِّراطِ سَواءِ  إِلى اهْدِنا

، پـس    اسـت   تجـاوز کـرده    ی از ما بر دیگر    یکه یک ]  هستیم [یدو مدّع ] ما[مترس،  «: گفتند
 . کن و از حق دور مشو و ما را به راه راست راهبر باشیمیان ما به حقّ داور

 عـدل  و حق مفهوم دو انیم مشترک ییمعنا ۀگستر کی از یحاک ینیجانش نوع نیا
 .میبپرداز حق مفهوم نییتب به است الزم ارتباط نیا شدن روشن از قبل. است

 
 حق مفهوم نییتب. ١. ٢. ٣

 تمـام  ۀشـاکل  معنـا  نیـ ا. است واقع با مطابقت و ثبوت یمعنا به اصل در و باطل ضینق حق
 ،شود یم اطالق حق متعال خداوند بر و از این رو      ]٢٦١ص ،٢ج،  ٣٤[ است حق ۀواژ قیمصاد
 ،شـود  یمـ  خلط آن با »یعدم« نه و »عدم« نه که ثبوت وجوه نیبرتر به  ـ عال وجل ـ  اوزیرا 
 که یاتیآ  ودارد ثبوت واقع در آن مضمون رایز ،است حق »صادق کالم« نیهمچن. دارد ثبوت

: ونسیـ [» الحـقّ  هللاُ حِـقُّ ی و«: رساند یم را  معنا نیا زینرفته است    کار بهها    آن  در کلمه نیا
»  الْمُؤْمِنین نَصْرُ عَلَیْنا حَقا کانَ وَ« ؛کند یم ثابت را حق ـ  یتعال وتبارک ـ خداوند  ، یعنی ]٨٣
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 ثابت  ی به معنا  ]٧: سی[»  ...الْقَوْلُ حَقَّ... « ؛ بر ما ثابت است    ان نصرت مؤمن  ، یعنی ]٤٧: الروم[

 . ]٩ص ،١ج، ٢٨[ ابت ثۀ نازلی به معنا]١: الحاقّة[» الحاقّة«شد و 
گفتـه  . اسـت  »یسته و با  یستهشا« شده، ذکرحق   ۀ واژ ی که برا  یگری د ی از معان  یکی 
 معنا این حقیقت در. ]٣١٥ص ،٦ج،  ١٤[است   آن ۀیعنی شایست  ،»به حقیقٌ هو«شود    می
 تکـوین  عـالم  در امـری  ثبـوت  و از وقوع  بحث   گاهی زیرا است؛ اول معنای از بخشی نیز

 امـا . اثبـات  قابـل  آور  علـم  دلیل و مشاهده و با  است واضح مسئله مورد، این در که است
ماننـد  ــ     فقه و اخالقیات اعتقادات، از اعم دینی مسائل در ثبوت و وقوع روی بحث گاهی
 آن ثبـوت  بـه  یقـین  اگـر  که است االمر  نفس عالم در ـ  فعلی بر شخص سلطنت و استیال
 اسـاس  ایـن  بـر . اسـت  شـده  داده قرار آن باتاث برای قانون و شرع در هایی  مالک نباشد

درمـسائل  تکـوین ـ    عـالم  واقعیـت  مطـابق  که آن  است یزی در هر چیسته و بایستهشا
 .باشد ـ دینی قضایای ۀدربارـ   ثبوت عالم یا ـ   تکوینی

 

 عدل و حق ارتباط .٢ .٢ .٣
 کـه  معنـا  یـن ا به است ساختاری ارتباط یک عدل، با حق ارتباط کریم، قرآن آیات بنابر

 قَـوْمِ  مِـنْ  وَ« :چنین آمده است   اعراف ۀسور ١٥٩ ۀآی  در .است حق عدالت، ۀپای و اساس
 هستند  ی گروه ،)ع(ی و از قوم موس    ؛]١٥٩/األعراف[» یَعْدِلُون بِهِ وَ بِالْحَقِّ یَهْدُونَ أُمَّةٌ  مُوسى

 بـه  تیهـدا  .کنند ی عدالت م  ی اجرا ]حق[ آن   ۀیو بر پا  کنند    می تی حق هدا  یکه به سو  
 در حـق  تیـ رعا یمعنـا  بـه  حـق  به عدالت و است حق به ارشاد و دعوت یمعنا به حق
 یموسـ  قـوم  از یعنـ ی« :سدیـ نو یمـ  هیـ آایـن    حیتوض در یطبرس. است ... و کردن حکم

 حکـم  حـق  اسـاس  بر و کنند یم ارشاد آن یسو به و دعوت حق به که هستند یجماعت
 .]٣٧٦ص ،٤ج، ٢٣[ »ورزند یم عدالت حکمشان در و کرده

ةٌ  خَلَقْنـا  مِمَّنْ وَ« :است آمده زینای دیگر از همین سوره        در آیه   بِـهِ  وَ بِـالْحَقِّ  یَهْـدُونَ  أُمـَّ
 و بر اساس آن تی حق هدای به سوی گروهم،یدیها که آفر  و از آن]١٨١:األعراف[  »  یَعْدِلُونَ

 و تبارکـ پروردگار « :سدینویم هیآ نیا ریتفس در یطوس خیش .کنند ی عدالت می اجرا]حق[
. کننـد  یمـ  تیهـدا  حـق  به که هستند مردم از یگروه که دهد یم خبر هیآ نیا درـ   یتعال
 و متعـال  پروردگـار  نید به و یپرستگانهی و دیتوح به مردم دعوت یمعنا به حق به تیهدا
» هتـدون ی« یمعنـا  بـه  که اند  گفته »هدونی« یمعنا در یگروه. است آن به مردم کردن آگاه

 نیب در هاآن که معناست نیا به »عدلونی بهو  «همچنین  . کنند یم تیهدا طلب یعناست، ی 
 .]٤٠ص ،٥ج، ٢٥[ »کنند یم عمل انصاف و عدل به مردم نیب و خود
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ـ  در انـصاف  و عدل به عمل   به فوق ۀیآ در را »عدِلُونَیَ بِهِ وَ« صراحت به انیب نیا  نیب
 ستین ییادعا انصاف، و عدل که است آن یمعنا به نیا. کند یم ریتفس مردم نیب و خود
 یزمـان  تنهـا  بلکـه  ،کنـد  وصف انصاف و عدالت به را خود قول و حکم عمل، کس هر که
 .باشد واقع و قتیحق و حق اساس بر که میده نسبت انصاف و عدل به را آنها میتوان یم

 واقع یمعنا به و رددا یثبوت و یمصدر ۀجنب و است باطل مقابل در فوق ۀیآ در حق
. اسـت  یستگیـ شا یمعنـا  به »حقه حق یذ کل اعطاء« به عدالت فیتعر در حق اما. است
یـه  آ  و ایـن   اسـت  شده لحاظ اعطا یفاعل ۀجنب ،حق گرفتن و دادن به عدالت فیتعر در

 بـر  دیبا )یستگیشا یمعنا به (حق گرفتن و دادن در عدالت یاجران است که      به آ  اشاره
 .باشد )تیواقع یمعنا به ( حق اساس

 
 عدل و حق ینیجانش ۀرابط. ٣. ٢. ٣
اسِ  بَیْنَ فَاحْکُمْ «ۀ در آی  حق ینیجانش نییتب به رابطه، نیا شدن روشن با  از  »بِـالْحَقِّ  النـَّ

 ، دادن خـود   کـم حُ در یعنـ ی » بِالْعَدْلِ تَحْکُمُوا«. میپردازی م » بِالْعَدْلِ تَحْکُمُوا «ۀ در آی  عدل
 بـه  کـه  باشد یاگونه به دیبا شما حکم ،یعبارت به ای دیکن حفظ و تیرعا را حق گاهیجا

اسِ  بَـیْنَ  فَـاحْکُمْ « ۀ امـا در آیـ     ردیـ گ قـرار  خـود  گاهیجا در حق آن،  ۀواسط » بِـالْحَقِّ  النـَّ
 نیا قیتطب. تیواقعیب و هیپایب زیچ به نه دیکن حکم دارد تیواقع که آنچه به دیفرما یم

ه خود و   گایجا به حق آن، با که باشد یاگونه به حکم اگر که است تصور نیا به معنا دو
 دییـ تأ خـدا  جانـب  از یعنـ ی دارد، تیواقع و هیپا و اساس حکم آن برسد، به صاحب حق  

دور  خـودش  گـاه یجا از را حـق  چون جائرانه، حکم اما است موجود واقع، عالم در و شده
 واقـعِ  در و نفرمـوده  دییـ تأ را آن المتع یخدا یعنی ؛ندارد یاساس و است باطلکند    می
 .است طانیش یالقاو وهم و  ندارد وجود یحکم نیچن ،معالَ
 

 ایمان. ٣. ٣
  بِمُؤْمِنٍ  أَنْتَ ما وَ« :است آمده قرآن در. است) کردنباور   (تصدیق یمعنا به لغت در ایمان

 مـان، ی ا ی شـرع   مفهـوم  ۀدربـار  اما. ]٢٣ص ،١٣ج،  ٣[» بمُصدِّقٍ« یعنی ،]١٧: وسفی[ »لَنا
ـ   ی اختالف گـاه   نیا.  علما و مفسران، اختالف نظر وجود دارد       انیم  کیـ  ی علمـا  نی در ب

 مختلف  های  ه فرق انی در م  یاست و گاه   )قلب، زبان، عمل  ( قیمذهب و بر سر محل تصد     
 را  مـان ی از مفسران، ا   یاری بس .... ) عدل، نبوت، امامت و      د،یتوح( قیو بر سر متعلَّق تصد    

 آن یمعنـا  در را جـوارح  و اعـضا  عمـل  و یزبـان  اقرار و اند  ستهدان یقاد قلب  اعت یبه معنا 
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 از طاعـت،  و عمـل  اسـت و     مانیا از کاشف ی،زبان اظهار نظر، نیا طبق. دانندینم معتبر
 گـــرید یبرخــ  امـــا. ]١٣٤ص ،١ج، ٢٦ ؛٦٠٣ص ،٣ج، ٢٥ ؛٢٦١ص ،١ج، ٢٣[ آن آثــار 

 و معنـا  ءجز زین را یعمل التزام و ذعانا ،یقلب قیتصد بر عالوه ،ییطباطبا عالمه همچون
 .]٦ص ،١٥ج، ٢٢[ انددانسته مانیا قتیحق

 ارتباط عدل، و مانیا انیم که شودیم استنباط یروشن به قرآن اتیآ از حال، هر در
 از یکـ ی عنـوان  بـه  عـدالت  ن   در آ  کـه  است یاتیآ قول، نیا بر گواه. دارد وجود محکمی

 نیـ ا تمام در ذکر شده است گرچه    تیحکم یا شهادت تیصالح احراز یبرا الزم طیشرا
 نظـر  از یعنـ ی ،شـده  ذکـر  فـرد  عدالت تحقق ۀالزم عنوان به مانیا از یبرخوردار موارد،
 بـه . اسـت  رفتـه یپذ شـهادتش  باشـد،  عدالت ۀملک واجد که ی مؤمن انسان مقدس، شارع
ذی  أَیُّهَا یا« :دیفرمایم مائده ۀسور ١٠٦ۀ  یآ در نمونه عنوان  إِذا بَیْـنِکُمْ  شَـهادَةُ  آمَنُـوا  نَالـَّ
 أَنْـتُمْ  إِنْ غَیْـرِکُمْ  مِـنْ  آخَـرانِ  أَوْ مِـنْکُمْ   عَدْلٍ ذَوا اثْنانِ الْوَصِیَّةِ حینَ الْمَوْتُ أَحَدَکُمُ حَضَرَ

هِ  سِمانِفَیُقْ الصَّالةِ بَعْدِ مِنْ تَحْبِسُونَهُما الْمَوْتِ مُصیبَةُ فَأَصابَتْکُمْ األَرْضِ فِي ضَرَبْتُمْ  إِنِ بِاللـَّ
 .»اآلثِمینَ لَمِنَ إِذاً إِنَّا اللَّهِ شَهادَةَ نَکْتُمُ ال وَ  قُرْبى ذا کانَ لَوْ وَ ثَمَناً بِهِ نَشْتَري ال ارْتَبْتُمْ

 مـرگ ]  یهـا  نـشانه  [را شـما  از یکی که هنگامی اید، آورده ایمان که کسانی ای یعنی
 خوانیـد  فرا خود میان شهادت به وصیّت، موقع در را عادل دو خود میان از باید دررسید،

 از تـن  دو] نبود مسلمان شاهدو   [رسید فرا را شما مرگ، مصیبت و بودید سفر در اگر یا
 پـس  کردید، شکّ]  آنان صداقتدر   [اگر و]. بطلبید شهادتبه   [را خود]  همکیشان [غیر
 بـه  را]  حـقّ  [ایـن  ما که کنند می یاد سوگند خدا به دارید پس  می نگاه را دو آن نماز، از

 را الهـی  شـهادت  و باشـد، ] کـار در   [خویـشاوند ]  یپا [چند هر فروشیم نمی قیمتی هیچ
 .بود خواهیم گناهکاران از صورت این در]  کنیم حقّ کتماناگر  [که کنیم نمی کتمان
با ( مانیا و) عَدْلٍ ذَوابا بیان   ( عدل دیق دو ابتدا ت،یوصبر   شاهد انتخاب یبرا هیآ نیا در

 نانیاطم موجب شاهد، در صفات نیا وجدان که معنا نیا به ، استکرده شرط را) مِنْکُمْ انیب
 افتنی که آن مانند و سفر مثل خاص طیشرا در دیفرمایم ادامه در و اوست شهادت صدق به
 .  مؤمن را شاهد گرفتری دو نفر غتوانیم است، دشوار عادل مؤمن نفر دو

 و اسـت  اسـتقامت  همـان  عدل   یمعن« :سدینویم هیآ نیا ریتفس در ییباطباط عالمه
 بـه  اسـت،  دیـن  امـر  در اسـتقامت  اسـتقامت،  این از مراد اینکه بر است قرینه خود مقام

 در »غَیْـرِکُمْ « از مـراد  و انانمـسلم  »مکُنْمِ« در »مْکُ «ۀکلم از مراد گفت باید جهت همین
 غیـر  و خویـشان  مـراد  اینکـه  نـه  هـستند  نانامـسلم  غیر »مْغَیْرِکُ مِنْ آخَرانِ أَوْ «عبارت

 ۀکلمـ  بـین  و »ثْنـانِ ا« ۀکلمـ  بـین  اسـت  انداخته مقابله یتعال یخدا  زیرا باشد خویشان
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 دو:  اسـت  فرموده و کرده توصیف »مکُنْمِ« با هم و »عَدْلٍ ذَوا« با هم را »ثْنانِا« سپس »آخَرانِ«
 »عَـدْلٍ  ذَوا« تکرار بدون و »غَیْرِکُمْ نْمِ« با تنها که »انِآخَر« ۀکلم برخالف خودتان از عادل نفر

 اتـصاف  ایـن  عدم و عدالت یعنی ،دین در استقامت به اتصاف که است معلوم و شده توصیف
 خالصـه  بـه طـور   . خویشاوند غیر و خویشاوند در نه کند یم فرق مسلمان غیر و مسلمان در

 و نیـست  یدیگـر  واست   دین در ستقامتا به متصف ییک که است مسلمان غیر و مسلمان
 ،شـاهد  در که نداشت یجهت بود یبیگانگ و یخویش مدار دائر »نبودش و بود« اتصاف این اگر

 امـا  و باشـند  عادل باید هستند »له مشهود« فامیل شاهد، اگر بفرماید و کند معتبر را عدالت
 .]١٩٦ص ،٦ج، ٢٢[ »باشند عادل نیست الزم اند بیگانه او به نسبت اگر

 ۀسـور  ٩٥ ۀآیـ  نظیـر  است آمده هم دیگری آیات در ایمان، به عدالت کردن مشروط
ذینَ  أَیُّهَـا  یـا «: فرمایـد می و است احرام حال در صید تحریم ۀدربار که مائده  ال آمَنُـوا  الـَّ
 بِـهِ  یَحْکُمُ النَّعَمِ مِنَ قَتَلَ ما ثْلُمِ فَجَزاءٌ مُتَعَمِّداً مِنْکُمْ قَتَلَهُ مَنْ وَ حُرُمٌ أَنْتُمْ وَ الصَّیْدَ تَقْتُلُوا

 را شـکار  مُحرِمیـد  که حالی در اید، آورده ایمان که کسانی یعنی ای  ،»  ...مِنْکُمْ عَدْلٍ ذَوا
 چهارپایـان  از اسـت  کـشته  آنچـه  نظیر باید بکشد، را آن عمدًا شما از کس هر و مکشید
 ... .کنند  تصدیق شما میان از لعاد تن دو را آن]  بودننظیر  [که بدهد ای کفّاره
 انتخـاب  یبرا و) آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا( است مؤمنان متوجه یاله خطاب زین هیآ نیا در
 نیـ ا بـر . همـراه کـرده اسـت     )  مِنْکُمْ( مانیا شرط با را) عَدْلٍ ذَوا( بودن عادل دیق ،داور

کـه  داللـت بـر آن دارد        ات،یـ  آ نیـ در ا  )مِنْکُمْ( ان شما مؤمن  انی از م  دیق افزودن اساس،
 و اسـت  عـدالت  جزء اسالم، نید واجب اعتقادات ریسا و نبوت و دیتوح به داشتن   مانیا

 .ستین عادل واقع در باشد، نداشته مانیا موارد نیا به که یکس
) آفـات   سـالم از   مانیا(ی  قیحق مانیا که است نیا از یحاک قرآن اتیآ ن،یا بر عالوه
 اساسـاً  و ]٩٤٧ص،  ١٩[ کنـد یم مردم حکم  انیم در قسط و عدل نداشت برپا به همواره

 ؛اسـت  امـور  ۀیـ کل در عدل به التزام است، آن طلب در مانیا که یشاخص اهداف از یکی
 لِیَقُومَ الْمِیزانَ وَ الْکِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ« :دیفرمایم که طور همان

 هـا آن بـا  و کـردیم  روانه آشکار دالیل با را خود پیامبران] ما [یراست به ؛»بِالْقِسْطِ نَّاسُال
ي  أَمَـرَ  قُـلْ « :فرماید  می زین و. برخیزند انصاف به مردم تا آوردیم فرود را ترازو و کتاب  رَبـِّ

 .]٦٥ص ،١١ج، ٣٣[ است داده فرمان یدادگر بهپروردگارم  بگو ؛»بِالْقِسْطِ
 نیـ ا بـه اسـت،    هکـرد  برقرار موازنه حالت کی عدل و مانیا نیب میکر قرآن ن،یبنابرا
 ملتـزم  همواره زین حیصح و یواقع مانیا و ابدیینم تحقق مانیا بدون عدالت که صورت
 .است عدل
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 علم. ٤. ٣

، ١٣[اسـت   ءی شـ کی قتی درک حقی و در لغت به معنا]١٥٢ص ،٢ج، ١١ [لجه ضینق علم
 بر ادراک نوع نیا. ]١٠٩ص ،٤ج،  ٢[ داد زییتم ایاش ریسا از را آن بتوان که یا به گونه  ]٥٨٠ص
 دیگـر  چیز وجود با یچیز وجود بر کردن حکم یگرید و ءیش خود درک یکی ؛است گونه دو
 . ]٥٨٠ص، ١٣[ است و منفی دور او از که یچیز ینف یا است موجود و ثابت برایش که

 معنـا  نیـ ا به ؛است یساختار و ییربنایز باطارت کی حق، مانند زین علم با عدل ارتباط
 حکـم  ۀالزمـ  آنکـه،  حیتوضـ . است قتیحق به علم عدالت، تحقق در مهم عوامل از یکی که

 شـناخته  حـق  نباشـد،  علـم  نیا تا و است امر آن در حق ابعاد به علم ،یامر هر در عادالنه
 میکـر  قـرآن . داشـت  نخواهـد  وجـود  هـم  باشـد  حـق  اسـاس  بـر  که یحکم واست   نشده

 عِبادِكَ بَیْنَ  تَحْکُمُ أَنْتَ الشَّهادَةِ وَ الْغَیْبِ عالِمَ األَرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرَ اللَّهُمَّقُلِ  « :دیفرما یم
 نهـان   یدانا]  یا[ها و زمین،      آسمان ۀپدیدآورند یا !الهابار   :بگو ؛»یَخْتَلِفُونَ فیهِ کانُوا ما  في

 .یکن ی میکردند، داور ینت بر سر آنچه اختالف مو آشکار، تو خود در میان بندگا
 ی یعنـ  ،»عالِمَ الْغَیْبِ وَ الـشَّهادَةِ    «  پروردگار، او را به      تی حاکم انی قبل از ب   ه،ی آ نیا  در
 محـسوسات و نـه از   یم مـاورا  نـه از عـالَ    (  بـر او پوشـیده نیـست       ی که هیچ چیز   یخدای

 او  حکـم  و کند حکم  حق به که است این یعلم چنین   ۀ و الزم   ستوده است  )محسوسات
 . ]٢٧٢ص ،١٧ج ،٢٢ [است نافذ هم

 قَتَلَـهُ  مَـنْ  وَ حُرُمٌ أَنْتُمْ وَ الصَّیْدَ تَقْتُلُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا« :دیفرمایم گرید یجا در
 یا؛  ]٩٥: المائـدة [» ٍ مِـنْکُمْ   عَـدْلٍ  ذَوا بِهِ یَحْکُمُ النَّعَمِ مِنَ قَتَلَ ما مِثْلُ فَجَزاءٌ مُتَعَمِّداً مِنْکُمْ
 عمـداً  شما از کس هر و مکشید را شکار مُحرِمید که یحال در اید، آورده ایمان که یکسان
 آن]  بودننظیر   [که بدهد یا کفّاره چهارپایان از است کشته آنچه نظیر باید بکشد، را آن
 .کنند تصدیق شما میان از عادل تن دو را

 متعال یخدا و ستین ممکن یکس هر یبرا انیچهارپا و دیص انیم مماثلت صیتشخ
 ییهایژگیو نفر، دو نیا یبرا و داده ارجاع خودشان انیم از حکَم نفر دو به را مسلمانان

بیـان  » بِـهِ  یَحْکُـمُ « فعـل  با که است تیحکم ییتوانا ،یژگیو نینخست. است برشمرده را
 آن در حـق  حکـم  به علم یعنام به له،ئمس هر در قضاوت و تیحکم ییتوانا. شده است 

 بـا  دشـده یص وانیـ ح انیـ م مماثلـت  شناخت ۀقو یمعنا به مورد، نیا در و  است لهئمس
؛ ٢١٦، ص ٥، ج ١: ک.ر[ شودیم رفتهیپذ آن ۀیفد ای عوض عنوان به که است یانیچهارپا

ــ در. ]٢٦ص ،٤ج، ٢٥؛ ٣٧٨، ص٣، ج٢٣؛ ٦٧٩، ص١، ج١٥ ــمحَ دوم، ۀمرحل  یانتخــاب کَ
 و یجانبـدار  بدون هم، آن اعالنِ و اجرا مقام در حُکم، شناخت از پس تا دباش عادل دیبا

 .برسد انجام به حق مطلوب نحو به یاله احکام تا کند اعالم را قتیحق ،یکار محافظه
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 انیـ ب گونـه  نیا عدل ایاجز آن در که )ع(نیرالمؤمنیام از است یتیروا معنا نیا دیمؤ 
 رَوْضَـةِ  وَ  الْحُکْـمِ  زَهْرَةِ وَ الْعِلْمِ غَمْرِ وَ الْفَهْمِ غَامِضِ شُعَبٍ أَرْبَعِ عَلَى الْعَدْلُ وَ... « :شده است 

 فِـي  یُفَـرِّطْ  لَمْ حَلُمَ مَنْ وَ الْحُکْمِ شَرَائِعَ عَرَفَ عَلِمَ مَنْ وَ الْعِلْمِ جَمِیعَ فَسَّرَ فَهَِم فَمَنْ  الْحِلْمِ
 فهـم  ،است شعبه چهار بر عدل؛  ]٥١ـ٥٠ص ،٢ج،  ٣١[ ».. .حَمِیداً النَّاسِ فِي عَاشَ وَ أَمْرِهِ

 پس ).شکیبایی (حلم یخرّم و )یداور (حکم یروشن دهنده، پوشش و یکاف علم عمیق،
 یدسـتورها  باشد، و هر که علم داشته       کندیم انیب و تفسیر را دانش ۀهم بفهمد، که هر

 در و کردهن یرو ادهیز ودخ کار در باشد عاقل و بردبار که هر و شناسد یم را حکم صدور
 .کرد خواهد یزندگ ستوده مردم میان

 اعـالن  یمعنـا  بـه  که عنوان شده  »الحکمزهرة  « عدل یهاهیپا از یکی تیروا نیا در
 کیـ  جوانب تمام به یعلم ۀاحاط از  پس و است لهئمس هر در یاله حکم حیصر و روشن

 و عـام،  طور به یاله احکام به علم یحکم نیچن الزم مقدمات مطابق این روایت     له،ئمس
 بـا  مطـابق  معنا نیا. ی در آن مسئله است    واقع و قیدق حکم شناخت خاص، مورد هر در
  حکـم  به بودن عالم از بود عبارت که است داور انتخاب یبرا فوق ۀیآ در ذکرشده طیشرا
 یمعنـا  ضـمن  در زین اول شرط قتیدرحق که آن یاجرا و حیصر انیب در عدل تیرعاو  

 علم به حکـم     شود،یم استخراج هیآ نیا در عدل از که ییمعنا ن،یبنابرا. دارد ودوجعدل  
 .  آن استی و اجراانی در بی و استقامت عملیواقع

 
 صدق. ٥. ٣

 ریـ غ ایـ  باشد کالم خواه است، زیچ کی در استحکام و قوت یمعنا به »صدق« ۀماد اصل
 چـون  اسـت،  آن در یذات وتق نیهم از یناش دانندیم کذب خالف را صدق نکهیا و آن

 ۀمـاد  اصـل  گرید عبارت به. ]٣٣٩ص ،٣ج ،٢[ است باطل و ندارد یاستحکام چیه کذب
 ،٦ج،  ٣٤[ اسـت  قـت یحق بر قیتطب و خالف هرگونه از صحت و تیتمام یمعنا به صدق
 که است یقتیحق از برخاسته واژه، نیا یمعنا در موجود استحکام قت،یحق در. ]٢١٥ص

 .است آن بر منطبق صدق
 از یبرخـ  در اما است نهفته صدق عدل مفهوم  ۀواژ یکاربردها تمام در گفت توانیم

 اسـت  مسلم آنچه. است صدق به التزام مشخص، طور به عدل، از مراد ،یقرآن یکاربردها
 بـا  آن ینیهمنـش  از متـأثر  عـدل،  ۀواژ از یافتیـ در یمعنا موارد، نیا از کی هر در نکهیا

 :شودیم اشاره آن از ییهانمونه به لیذ در که ستا آن ۀنیزم بافت کلمات



  ١٥       یزوتسو روش ای  بر مبنایم در قرآن کرعدل ۀ واژمعناشناسی

 امال و کتابت. ١. ٥. ٣
 کاتِـبٌ  بَیْـنَکُمْ  لْیَکْتُـبْ  وَ فَـاکْتُبُوهُ  یمُـسَم  أَجَلٍ  إِلى  بِدَیْنٍ تَدایَنْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَایا  «

قِ  وَ الْحَقُّ عَلَیْهِ الَّذي لْیُمْلِلِ وَ فَلْیَکْتُبْ للَّهُا عَلَّمَهُ کَما یَکُْتبَ أَنْ کاتِبٌ یَأْبَ ال وَ بِالْعَدْلِ  لْیَتـَّ
 یعُیَـسْتَطِ  ال أَوْ ضَـعیفاً  أَوْ یهاًسَـفِ  الْحَقُّ عَلَیْهِ الَّذي کانَ فَإِنْ شَیْئاً مِنْهُ یَبْخَسْ ال وَ رَبَّهُ اللَّهَ
 .]٢٨٢: البقرة[ »... بِالْعَدْلِ وَلِیُّهُ فَلْیُمْلِلْ هُوَ یُمِلَّ أَنْ

 معاملـه  یکدیگر با معین یسررسید تا یوام به گاه هر اید، آورده ایمان که یکسان یا
 شـما  میان عدالت، اساس بر] را معاملهصورت   [یا نویسنده باید و. بنویسید را آن کردید،
]  آن شـکرانه  بـه و   [گونه همان ،کند یخوددار نوشتن از نباید یا نویسنده هیچ و بنویسد

]  نویـسنده  [او و کنـد  امـال  باید است بدهکار که یکس و. است داده آموزش را او داخ که
 کـه  یکس اگر پس. نکاهد یچیز آن از و نماید پروا اوست پروردگار که خدا از و بنویسد

ـ  پـس  کند، امال تواند ینم خود یا است ناتوان یا سفیه اوست ۀذم بر حق  بـا  بایـد  او یّول
 .ایدنم امال عدالت،]  رعایت[

وَ ... «: معاملـه  کتابـت  دیـ ق عنـوان  به بار    یک . است رفته کار به عدل   ۀواژ بار ، دو یهآ نیا در
 .»  ... بِالْعَدْلِ وَلِیُّهُ فَلْیُمْلِلْ... «  : متن معاملهی امالی براگریو بار د» ... بِالْعَدْلِ کاتِبٌ بَیْنَکُمْ لْیَکْتُبْ

 کـه  اسـت  نیـ ا دهـد یم یگواه آن بر زین فسرانم کالم و دیآیبرم هیآ ظاهر از آنچه
 نیـ ا در). یمملـ  وکاتب  ( فاعل نه است) امال وکتابت  ( فعل وصف مورد، دو نیا در عدل

 تی و رعا  ]٥٦٧ص،  ٢ج ،١[ تیواقع و قتیحق ثبت معامله، نوشتن در عدل از مراد حالت،
 نشود ادیز و کم یزیچ مقدار ای صفت در که یا به گونه  ، باره است  نیقسط و انصاف در ا    

 نگاشـته  است طرف کی ضرر به که یزیچ نکهیا گرید و نگردد آن نیگزیجا گرید زیچ و
 .]٦٨٢ص ،٢ج، ٢٣[ او علم با مگر نشود

 معاملـه  از یزیـ چ کـه  کننـد  امال یاگونه به که است آن زین امال در عدالت از منظور
 قرار او یول ای ونیمد شخص ۀعهد بر را امال نیا تیمسئول متعال خداوند. نشود فروگذار

 نظـر  در بـاره  نیـ ا در را خـدا  دیـ با ونیمد که فرموده امر ابتدا امال ۀنحو انیب در و داده
 وَ( نکنـد ) کتمان( فروگذار را یزیچ نیکمتر اوست، گردن بر که یحق یامال در و ردیبگ

ـ  بـه  امـر  در را معنا نیا معادل ،بعد مرتبه در و) شَْیئاً مِنْهُ یَبْخَسْ ال وَ رَبَّهُ اللَّهَ لْیَتَّقِ  یّول
 امال در باید نیز ی ول یعنی  است، فرموده انیب »بِالْعَدْلِ وَلِیُّهُ فَلْیُمْلِلْ« عبارت ضمن ون،یمد
 یچیـز  نـه   و کند رعایت را عدالت   هستند، او والیت تحت که یکسان یبده به اعتراف و

 .]٣٨٦ص، ٢  ج،٣٦[ دبردار گامان آن زیان به نه و بگوید هاآن حق از بیش
 طـرف   چی است که به ه     عدلی  و اساس امال و کتابت است، آن       هی که پا  ی عدل ن،یبنابرا
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 قای و دق  ابدی در امال و کتابت، صداقت تحقق        نکهی مگر ا  شود ی حاصل نم  نیظلم نشود و ا   
 . نگاشته شود استکه اتفاق افتاده چیزی همان

 
 شهادت. ٢. ٥. ٣
  عَـدْلٍ  ذَوا اثْنـانِ  الْوَصِـیَّةِ  حـینَ  الْمَوْتُ أَحَدَکُمُ حََضرَ إِذا بَیْنِکُمْ شَهادَةُ واآمَنُ الَّذینَ أَیُّهَایا  «

ــنْکُمْ ــرانِ أَوْ مِ ــنْ آخَ ــرِکُمْ مِ ــتُمْ إِنْ غَیْ ــرَبْتُمْ أَنْ ــوْتِ مُــصیبَةُ فَأَصــابَتْکُمْ األَرْضِ فِــي ضَ  الْمَ
  قُرْبـى  ذا کانَ لَوْ وَ ثَمَناً بِهِ نَشْتَري ال ارْتَبْتُمْ إِنِ بِاللَّهِ فَیُقْسِمانِ الصَّالةِ بَعْدِ مِنْ تَحْبِسُونَهُما

 .]١٠٦:  المائدة[ »اآلثِمینَ لَمِنَ إِذاً إِنَّا اللَّهِ شَهادَةَ نَکْتُمُ ال وَ
 مـرگ ]  یهـا  نـشانه  [را شـما  از یکی که هنگامی اید، آورده ایمان که کسانی ای یعنی
 خوانیـد  فرا خود میان شهادت به وصیّت، موقع در را عادل دو خود میان از باید دررسید،

 از تـن  دو] نبود مسلمان شاهدو   [رسید فرا را شما مرگ، مصیبت و بودید سفر در اگر یا
 پـس  شک کردید، ]  آنان صداقتدر   [اگر و]. بطلبید شهادتبه   [را خود]  همکیشان [غیر
 بـه  را] حـق  [ایـن  ما که کنند می یاد گندسو خدا به دارید پس  می نگاه را دو آن نماز، از

 را الهـی  شـهادت  و باشـد، ] کـار در   [خویـشاوند ]  یپا [چند هر فروشیم نمی قیمتی هیچ
 .بود خواهیم گناهکاران از صورت این در]  کنیم حقّ کتماناگر  [که کنیم نمی کتمان

آیـد    مـی  بدست آن عینی ۀ است که با حضور نزد معلوم و مشاهد        ی علم ی به معنا  شهادت،
. ]٤٦٥ص،  ١٣[  علم باشـد   ین که برخاسته از ا    ی است  سخن ی و هم به معنا    ]١٣٠ص ،٦ج ،٣٤[

 نـزد  و کـرده  مشاهده که است امری ۀصادقان بیان شود،می خواسته شاهد از که آنچه بنابراین،
 بـرای  کـرده،  شـرط  را عـدل  قیـد  شـاهد،  انتخاب برای کریم قرآن اینکه. است بوده حاضر آن

 عـدول  آن از و اسـت  حق ملتزم همواره عادل، شخص است زیرا  شاهد کالم صدق زا اطمینان
 .باشد حقیقت بر منطبق او کالم شهادت، هنگام در که است این عدل اقتضای و کندنمی

 شـده  انیـ ب شـاهدان  قـول  بـه  نانیاطم حصول یبرا هم یگرید طیشرا ه،یآ نیا در
 دیـ با شـاهدان  داشـت،  دیترد شاهدان عدالت به نسبت یموص اگر که معنا نیا به ،است
 یچیز برابر در را ی کس حقندنیست حاضر نکهیا بر کنند ادی سوگند دیترد نیا رفع یبرا

 وگرنـه  کنند  ن کتمان را خدا شهادت و باشدها    آن خویشاوندان مورد در چه اگرند  بفروش
 و بـه    یـت اقع و یـان  ب ی عدل در هنگام شهادت به معنا       بنابراین .بودند  خواه گناهکاران از

 کـه  اسـت  این عادل شخص هاییژگی از و  یفه، شر یه از نظر آ   . داشتن صدق است   یعبارت
 عواطـف  اقنـاع  و جـاه  و مـال  چون مادی امور بهای به هرگز و است صدق ملتزم همواره

 . کند نمی پوشی چشم حق بیان از خویشی،



  ١٧       یزوتسو روش ای  بر مبنایم در قرآن کرعدل ۀ واژمعناشناسی
ـ  عنوانکه به    است آمده هم دیگری آیات در شاهدان، برای عدل همچنین قید  ه نمون

 عادل مرد دو طالق هنگام به فرمایدمی اشاره کرد آنجا که    طالق ۀسور ٢ ۀآی توان به   می
 ).مِنْکُمْ  عَدْلٍ ذَوَيْ أَشْهِدُوا وَ(بگیرید  شاهد را خودتان از
 
 قول. ٣. ٥. ٣
ـ  یَبْلُـغَ  حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ  بِالَّتي إِالَّ الْیَتیمِ مالَ تَقْرَبُوا ال وَ«  الْمیـزانَ  وَ الْکَیْـلَ  أَوْفُـوا  وَ دَّهُأَشُ

هِ  بِعَهْـدِ  وَ  قُرْبـى  ذا کانَ لَوْ وَ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ إِذا وَ وُسْعَها إِالَّ نَفْساً نُکَلِّفُ ال بِالْقِسْطِ  أَوْفُـوا  اللـَّ
 . ]١٥٢:  األنعام[ »تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ بِهِ وَصَّاکُمْ ذلِکُمْ
 خـود  رشـد  حد به تا مشوید نزدیک  ـ ]نیکوتر چههر  [نحوی بهجز  ـ یتیم مال به و
 تکلیـف  توانش قدر به جز را کس هیچ. بپیمایید تمام عدالت به را ترازو و هپیمان و. برسد
]  ۀدربـار  [چنـد  هـر  کنید، دادگری گویید سخن]  شهادت یا داوریبه   [چون و کنیم نمی

 آن بـه  را شـما ] خـدا  [کـه  هاسـت   این. کنید وفا خدا پیمان به و. باشد] شما [خویشاوند
 .گیرید پند که باشد است، کرده سفارش
 قیـد . اسـت  فرمـوده  امر گفتار و کالم در عدالت رعایت به متعال خداوند آیه، این در
 یـا  ظلـم  وصف دو از یکی به هاآن اتصاف که اقوالی به را واژه این معنای قول، در عدالت
 گفتاری آن ، قول از مقصود«: گویدمی طباطبایی عالمه .کندمی باشد محدود  ممکن عدل
 او متوجه ضرری یا و بشود طرف عاید نفعی است ممکن بگوید را آن انسان اگر که است
 و شهادت مانند مزبور قول شود می معلوم چون دارد، این بر داللت نیز عدالت ذکر. بگردد
 .]٣٧٦ص ،٧ج، ٢٢[ »عدل دیگری و ظلم یکی است قسم دو آن، امثال و قضاوت
 اشـاره  آن مانند و فتوا قضاوت، ،وصیت شهادت، به توانمی قول نوع این هاینمونه از
 اسـت  این معنایش بورزید، عدالت گفتن سخن در فرمود اینکه. ]٥٩٣ص ،٤ج،  ٢٣[کرد  

 کـه  کالمـی . نگوییـد  حـق  جـز  و نـشود  منحرف حق مسیر از کالمتان باشید که مراقب 
 تفاسـیر،  از برخـی  در که طور  همان بود، خواهد هم صدق به متصف باشد حق بر منطبق
ال تترکـوا   « یـا    ]١٠٨ص ،٣ج،  ١٦[» الـصدق  إالّ تقولـوا ال  « بـه  را »فَاْعدِلُوا قُلْتُمْإِذا  « عبارت
 .]٥٩٣ص ،٤ج، ٢٣: ک. رنیز[اند کرده تفسیر ]٤٦٧ص ،٢ج، ١٢[» الصدق

 
 یتقو ٦. ٣
 أَالَّ  عَلـى  قَـوْمٍ  شَـنَآنُ  یَجْـرِمَنَّکُمْ  ال وَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ قَوَّامینَ واکُونُ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا«

هَ  إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ  لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا  یا؛  ]٨ :المائـدة  [»تَعْمَلُـونَ  بِمـا  خَبیـرٌ  اللـَّ



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٨

 البتّـه  و دهید شهادت عدالت به] و [برخیزید ادد به خدا یبرا اید، آورده ایمان که یکسان
 تقـوا  بـه  آن کـه  کنید عدالت. نکنید عدالت که دارد آن بر را شما یگروه یدشمن نباید

 .است آگاه دهید یم انجام آنچه به خدا که دارید پروا خدا از و است، تر نزدیک
از آن   جـستن    ی و دور  یزیـ  و کراهت نـسبت بـه چ       دنی بغض ورز  ی به معنا  »شَنَآن«

 شـود یم عداوت به لیتبد ابد،ی شدت که   یلف حُب است و زمان    ا مخ یاست و بغض معنا   
 گاهیجا و حدود یاسالم میتعال در و بوده مانیا لوازم از بغض و حب. ]١٢٥ص ،٦ج،  ٣٤[

 که شد سؤال بغض و حب یدرباره )ع(صادق امام از ،یتیروا در. است شده مشخص هاآن
،  »الْبُغْضُ وَ  الْحُبُ إِالّ یمَانُاإلِ هَلِوَ « :فرمود جواب درایشان  ر؟یخ ای هستند مانیا جزو ایآ

 را هیـ آ نیا سپس  و ستین دنیورز بغض و داشتن دوست از ریغ یزیچ مانیا البته یعنی
 وَ  الْفُـسُوقَ  وَ الْکُفْـرَ  إِلَـیْکُمُ  کَـرَّهَ  وَ  قُلُـوبِکُمْ  فِي زَیَّنَهُ وَ  اإلِیمانَ إِلَیْکُمُحَبَّبَ  «: فرمود تالوت

 یگـر ید تیـ روا در. ]١٢٥ص ،٢ج،  ٣١[ »]٧: الحجـرات [ الرَّاشِـدُونَ  هُـمُ  أُولئِـکَ   الْعِصْیانَ
 و خـدا  راه در دنیـ ورز بغـض  و داشتن دوست   را مانیا ۀرشت نیترمحکم )ص(اکرم امبریپ

 ،٢ج،  ٣١[دانـد      مـی  پروردگـار  دشـمنان  از جـستن  یتبـر  و هللا اءیـ اول تیـ وال رفتنیپذ
 بـا . اسـت  آن اهـل  و مـان یا داشت، دوست خدا راه در دیبا آنچه اساس نیا بر. ]١٢٦ص

 ۀنقطـ  آن، و شودیم مشخص هم خدا راه در بغض ۀمحدود مان،یا صفت به شدن مجهز
 .است کفر یعنی مان،یا مقابل
 اهـل  بـر  شهیـ هم یبـرا  را یداور و حکم در عدل بهم  ا التز متعال خداوند هیآ نیا در

 یمرض و مقبول افراد، نیا کفر به نسبت بغض هرچند که دیفرمایم و کرده واجب مانیا
 یواقع گاهیجا به حق رساندن است، مهم آنچه ت،یحکم و قضاوت مقام در اما است یاله

 بـه  منجـر  کـه  یبغض لذا. ردیگیم صورت عادالنه حکم قیطر از منحصراً که باشدیآن م 
 .ردیگیم قرار نفس یهوا ۀوزح در ویست ن خدا یبرا شود، حق از عدول
 پوشـش  در  روح دادن قـرار  یمعنـ  بـه  )یدارشتنیخو ای ینگهدار( ی وق ۀماد از اتقو
 و اسـت  گناهـان  برابـر  در یدارشتنیـ خو به معنای  شرع عرف در و  خطرها از یحفاظت
 ا تقو گری د ریبه تعب . ]٨٨١ص ،١٣[ »شود اجتناب زین مشتبهات از که است آن اتقوکمال  

 .]٧٩ص ،١ج، ٣٦[ داردیبازم شهوات انی است که انسان را در برابر طغی درونیروی نکی
 است عدالت در رابطه با دوستان و دشمنان         تی امر به رعا   ه،ی آ نی در ا  »اعْدِلُوا«مراد از   

 أَقْـرَبُ هـوَ   ( اسـت  تـر کیـ نزد اتقـو  به عدل، به عمل که دیفرمایم و ]٢٦١ص ،٣ج ،٢٣[
 یهـا خـواهش  از را انـسان  کـه  اسـت  یعـامل  عدل، که است جهت آن از نیا و) لِلتَّقْوى
 .]٥٦ص ،٥ج ،١[است تقو مالک همان نیا و داردیبازم ینفسان



  ١٩       یزوتسو روش ای  بر مبنایم در قرآن کرعدل ۀ واژمعناشناسی
 دوست داشـتن و بـه تبـع    فرمایدمی است که  نساء ۀسور از ١٣٥ ۀی معنا، آ  ین ا ید مؤ

 باشد که به هنگام قضاوت، حکم را بـه انحـراف            ی اگر به حد   یگران،آن بغض نسبت به د    
یروی پآن  از  نباید   نفس است و     ی و هوا  ی شخص یل م ،کشانده و مانع از تحقق عدل شود      

هِ  شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا« :کرد  وَ الْوالِـدَیْنِ  أَوِ أَنْفُـسِکُمْ   عَلـى  لَـوْ  وَ لِلـَّ
 تُعْرِضُوا أَوْ تَلْوُوا إِنْ وَ تَعْدِلُوا أَنْ  الْهَوى تَتَّبِعُوا فَال بِهِما  أَوْلى اللَّهُفَ فَقیراً أَوْ غَنِیا یَکُنْ إِنْ قْرَبینَاألَ

 کنیـد  قیام عدالت به پیوسته اید، آورده ایمان که یکسان یا؛  »خَبیراً تَعْمَلُونَ بِما کانَ اللَّهَ فَإِنَّ
 خویـشاوندان  و مـادر  و پـدر ]  نزیابه   [یا خودتان زیان به چند هر دهید، یگواه خدا یبرا و
] شـما از   [دو آن بـه  خـدا  باز باشد، نیازمند یا توانگر] دعوا طرفِ دو از ییک [اگر. باشد] شما[

 انحـراف  به اگر و. کنید عدول]  حق از نتیجه،در   [که نروید هوس یپ از پس، .است سزاوارتر
 .است گاهآ دهید یم انجام آنچه به خدا قطعاً نمایید، اعراض یا گرایید

 ۀجمل ،مائدهۀ   سور ٨ ۀآی در... « :سدینویم قبل ۀیآ با هیآ نیا سهیمقا در ییطباطبا عالمه
՚  کـه  جملـه  این در و قسط به دادن شهادت بر کرد فرع را̔ اللَّهَ اتَّقُوا وَ  لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَاعْدِلُوا 

 شـمرد  یا وسیله را عدالت ینا و نمود امر عدالت به را مؤمنان ،است قسط بر شهادت ۀنتیج
 تَتَّبِعُـوا فَـال   « ۀجملـ  ییعنـ  ،کـرد  عکس به را قضیه نساء ۀسور ۀآی در یول تقوا، حصول یبرا

 یبـرا  اینکـه  به کرد امر نخست  و خدا یبرا شهادت به امر بر کرد متفرع را »تَعْدِلُوا أَنْ  الْهَوى
 تقوا ترك و هوا یپیرو این و دنمو ینه تقوا ترك و هوا یپیرو از سپس و دهید شهادت خدا
 .]٢٣٧ص ،٥ج، ٢٢[ »شودیم عدل ترك به منجر که برشمرد یسوئ ۀوسیل را

 کنـد یم انیب یروشن به را باعدل یتقو و یتقو با بغض و حب ارتباط که یگرید ۀیآ
ـ        وَ«: دیفرمایم که است نساء ۀسور از ١٢٩ ۀیآ ساءِ وَ لَـوْ     لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَـیْنَ النِّ

حَرَصْتُمْ فَال تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کـانَ غَفُـوراً    
حـریص  ]  بـر عـدالت   [ هـر چنـد      ، کنید عدالتتوانید میان زنان     یو شما هرگز نم   » رَحیماً
 ) تکلیـف بال  ( سرگشته را] دیگرزن   [آن تا رزیدنو تمایل یکسره طرف یک به پس! باشید
 .است مهربان ۀآمرزند خدا یقیناً کنید، پرهیزگاری و نمایید سازش اگر و. کنید رها

اسـت   مـودت  در عـدالت    آیه، این در مراد از عدالت     )ع(یتب  از اهل  یده رس یات روا بنابر
 نـسبت  زن یـک  به میل. ]٣٦٣ص ،٥ج،  ٣١ ؛٢٧٩ص ،١ج،  ٢٧؛  ١٨٤ص،  ٢ج،  ١٠: ک.ر[
 ،٥ج،  ٢٢[اسـت    ناپـذیر   انکـار  حقیقتـی  و بوده مرد) یانسان (طبیعت از ناشی دیگری، به
 در که نشده واجب وی بر است مرد توان از خارج که قلبی ۀعالق در عدالت لذا. ]١٠١ص
 کامـل  شـدن  سـاقط  معنـای  بـه  این اما. باشد قبیح و »یُطاق ال ما به تکلیف« صورت این

 رعایت و رفتار و اعمال به نسبت بلکه نیست؛ متعدد همسران با تباطار در عدالت تکلیف



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٢٠

 اسـت،  شـده  تأکیـد  بر عدالت  است، پذیر امکان انسان، برای که همسران میان در حقوق
 نظـر  از را کامـل  مـساوات  توانیـد نمـي  کـه اکنون  « :فرمایدمی آیه ۀادام در که طور  همان

 از یکـی  متوجـه  را خود قلبی تمایل تمام اقل  ال کنید رعایت خود همسران میان محبت،
 »شـود  ضـایع  عمـالً  نیـز  او حقوق و آید در تکلیف بال صورت به دیگری که نسازید، آنان

 .]١٥٤ـ١٥٣ص ،٣ج، ٣٦[
طور ه   اما ب  یست؛ ن یرپذ   زنان متعدد امکان   ین ب یکسان ی قلب یل اساس، اگرچه م   ینبرا

 تـا همـان   یجه درنت.ضح و حرام است ظلم وایز، گرفتن نیده را ناد  یگرکامل حقوق زنان د   
 ی حقوق که مقدور است عذر     یر سا ی وجود ندارد و در ادا     یف تکل یم ندار ییمقدار که توانا  

 . یست نیط تفریبرا
 .شده است  عادالنه رفتار جانشین »تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا إِنْوَ  « عبارت آیه، انتهایی بخش در
 رفتار در اصالح تُصْلِحُوا، إِنْ   از مراد« :گویدمی عبارت این تفسیر در البیان مجمع صاحب

 ... و نیـک  اخالق و نفقه از اعم ها  آن حقوق تمام ادای در که ایگونه به است همسران با
 ،»اتَتَّقُـو  وَ«  عبارت .شود برقرار ایشان بین در مساوات و عدالت) قلبی محبت استثنایبه  (

 کـه  را اغراضی و میل که معنا این به کنید؛ ترعای را الهی تقوای ایشان با رفتار در یعنی
 . ]١٨٥ص ،٣ج ،٢٣[ »کنید  رها نموده نهی آن از) دیگری بر یکی تفضیل ۀدربار(آیه  در

 ۀهمـ  کـه  معناست این به شده توصیه آن به که عملی تقوای و رفتار اصالح بنابراین،
ـ خود حقوق ۀکلی از باید همسران  محبـت  سـتثنای ابـه  معنوی ـ   و مادی حقوق شامل  

 مـانع  نبایـد  قلبی محبت که معنا این به شوند برخوردار عادالنه و یکسان طور به ـ   قلبی
 و اسـت  دل در محبت عبارت دیگر جایگاه   به. شود ها  آن میان در عدل به رفتار از) مرد(

 انـسان  بـاطن،  در یعنـی  دارد، بـاطنی  ۀجنبـ  تنهـا  نیـست،  ممکن که محبت در عدالت
 انسان رفتار است، ظاهر آنچه اما. دهدمی ترجیح دیگری براز همسران را     یکی اختیار بی

 مراقـب  پیوسـته  یعنی باشد، تقوی ۀملک فرماندهی تحت باید مؤمن فرد یک رفتار .است
 .نکند عدول آن از تا باشد الهی نهی و امر

. ستنیـ  خـارج  مرد توان از که است رفتار در عدالت رعایت آیه نیز  این در امر متعلَّق
 یاد »تقریبیعدالت  « و »واقعیعدالت  « عناوین با عدالت، سطح دو این از طباطبایی عالمه

 نفـی  ـ ها  زن بین ارتباطدر  ـ   آنچه اینکه بر دارد داللت آیه این« :نویسدمی و کرده است 
 حقیقت همـان   در که است اعتدال حد از تجاوز بدون   واقعی و حقیقی عدالت است شده
 که در آن عسر و حـرج   است عمل در تقریبی عدل شده تشریع آنچه و است وسط حالت

 .]١٠٢ص ،٥ج ،٢٢[ »وجود ندارد



  ٢١       یزوتسو روش ای  بر مبنایم در قرآن کرعدل ۀ واژمعناشناسی
 عـدالت  رعایـت  در آیه این در عدل ۀواژ ظهور که شود  می استفاده عالمه بیان از این 

 بـه  مربـوط  آیـات  سایر مطالعه براساس .است عملی تقریبی عدالت نه و حقیقی و واقعی
 آیـات  سـایر  در آن ظهـور  بـا  تفاوتی شریفه ۀآی این در عدالت ۀواژ ظهور عدالت، اجرای
 و حقیقـی  عدالت نیز آیات سایر در عدالت ۀواژ ظاهر که گرفت نتیجه توان  می لذا ندارد؛
 قابـل  کـه  واقعـی  و حقیقـی  عـدالت  توانـایی  عـدم  که آن است  مسئله تنها. است واقعی

 گویـا . اسـت  کـرده  تأییـد  را آن نیـز  پروردگار و بوده واضح مسئله این در است شناخت
 اما است، خورده تخصیص آیه این در توانایی عدم دلیل به واقعی و حقیقی عدالت رعایت
 .است تکلیف مورد ندارد وجود حرج و عسر آن در که عملی تقریبی عدالت رعایت

 
 گیرینتیجه
 در اسـت  »محوری  حق« همان یا تفریط و افراط بین میانداری که عدل ۀواژ اصلی معنای
 علـم،  ایمـان،  حق، قسط، جمله از اخالقی و دینی مفاهیم از برخی با قرآن، معنایی نظام
 ۀواژ نـسبی  معـانی  آمـده،   دست  به مفاهیم حقیقت، در.عمیقی دارد  ارتباط تقوی و صدق

 یـن  ا یی معنـا  ۀحوز است که در مجموع،      یم قرآن کر  یعدل بر اساس دستگاه معناشناخت    
 . کندمی مشخص قرآن ییمفهوم را در نظام معنا

مـوارد،   از ایپـاره  در کـه  اسـت  عمیـق  قدری به عدل با مفاهیم این از برخی ارتباط
  .است دشوار ها آن میان تمایز تشخیص
 علـم  ماننـد  آیند،می شمار به عدالت مقدمات و لوازم از یادشده معانی از دیگر بعضی

 .نیست ممکن آن بدون عدالت تحقق که
 اسـت،  حـق  از برخاسـته  و حق قرآن، که آنجا از گفت توانمی شپژوه این اساس بر
 است ابزارهایی حقیقت در دهد،می ارائه کلمه هر برای معنایی نظام این که نسبی معانی

 . کندیم کمک م عالَیت واقعدر واژه آن ۀعالمان و دقیق شناخت به که
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