
 
 

  
  
  
  
  

  *قرآن کریم از منظرمعیار مفاهیم اخالقی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سید عباس صالحی

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیاستادیار 
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتار پیش
غیر عام  به مفاهیم کلیدي عام و... مفاهیم اخالقی در هر مکتب، جامعه و 

ن دید؛ توا بندي را در تأمالت زبان شناسانه می تأثیر این طبقه. شوند دي میبن طبقه
  .شود یابد و معنا می بندي زبانی خاص کاربرد می اي در طبقه اینکه هر واژه

                                            
 . 16/10/1391: تاریخ تأیید، 4/7/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده
پرسش این جستار . اگون از مفاهیم اخالقی دارندهاي گون بندي هاي اخالقی طبقه نظام

کند؟ در این  بندي از مفاهیم اخالقی را مطرح می آن است که قرآن کریم چه طبقه
نوشتار دو اصل بنیادین مطرح شده است که دیگر مفاهیم اخالقی به آن بازگشت داده 

ریم دارد در قرآن کنخست اصل عدالت است که بسامدي بس متکثر و متنوع . شوند می
رسد که عدالت در منطق دینی،  اما به نظر می .و از آن تفسیرهاي گوناگون شده است

پسندي، بر دیگران هم مپسند و با این تفسیر،  معناي آن است که آنچه بر خود نمی به
  .بازگرداند» عدالت«توان به  بسیاري از مفاهیم اخالقی دیگر را می

این اصل مرجع مفاهیم اخالقی چون عفو،  .است» احسان«اصل دوم بنیادین، اصل 
عدالت و احسان دو مرجع  در این تفسیر از منطق اخالقی قرآنی، . است... انفاق، ایثار و  

  .اوج آن را کند و احسان،  هر چند عدالت کف رفتار اخالقی را تعریف می. اند مفاهیم اخالقی
  

  :ها کلیدواژه
  رحمت/ احسان /صافان /عدالت/ مفاهیم اخالقی/ نظام اخالقی
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هایی  گوید که در بخش او می. کند روشن می» میز«ایزوتسو این نکته را با مثال 
گوش را در یک  ، ما میز چهارگوش و سه)و اروپایی از جمله فرهنگ هند(از جهان 

هایی از جهان، مردمانی هستند که اشیاء را بر  دهیم، اما در بخش بندي قرار می طبقه
، مایع گرد، چهارگوش، مستطیل، مکعب، جامدکنند؛ مانند  بندي می پایه شکل رده

بندي کردن  ن، طبقهدر دیدگاه آنا. براي آنها معیار شکل، معیاري اساسی است... . و
  )16/ایزوتسو، . (اشیاء متفاوت در شکل یک رده، بسیار غیر منطقی است

بندي مفاهیم  گذاري نیز طبقه ی، در قلمرو ارزشعالوه بر تأثیرات معناشناخت
گذاري  اي که مفاهیم بنیادین، معیار و مبناي ارزش گونه اخالقی مطرح است؛ به

اي از مفاهیم به عنوان مفاهیم  القی بشري، پارهدر مکاتب اخ. شوند مفاهیم دیگر می
در » اعتدال«توان از نقش  به عنوان نمونه می. شوند بنیادین اخالقی شناخته می

مفهوم ) دوري از افراط و تفریط(در این دیدگاه، اعتدال . مکتب ارسطو یاد کرد
حد سنج را در فضایل اخالقی داراست؛ اینکه فضیلت در ایجاد  کانونی و ارزش

، گرچه افعال )و پیروان او(به نظر ارسطو . وسط در عادات و ملکات اخالقی است
توانند هماره خوب و یا هماره بد باشند، اما عادات انسانی حد  و انفعاالت می

وسطی دارند که فضیلت است و دو سویه افراط و تفریط دارند که رذیلت است 
بندي فضایل  به طبقهتدال، ارسطوییان بدین گونه با قانون زرین اع). 1/248ارسطو، (

  )به بعد 250/همان، . (پردازند و رذایل اخالقی می
به . توان یافت ساز را می در نگرش اخالقی ادیان نیز این مفاهیم کلیدي و نظام

 »قانون محبت«، براي عنوان نمونه، در دین مسیحیت و در تفسیري شایع از آن
خوانیم که مسیح ده فرمان  گانه می اناجیل سه در. توان دید چونان جایگاهی را می

خداوند، خداي خود را با تمامی «: حضرت موسی را در این عبارات خالصه کرد
ات  و به همسایه... قلب، تمامی جان، تمامی خاطر و تمامی قوت دوست بدار

: 8-27؛ لوقا، 12: 29-31؛ مرقس، 22: 9-37متی، (» .همچون نفس خود محبت نما
  :گوید همین موضوع می س نیز با تأکید برپول). 10

هر حکم دیگري که هست، همه در این کالم شامل است که به همسایه خود «
کند، پس محبت تکمیل  چون خود محبت نما، محبت به همسایه خود بدي نمی
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  )13: 9-10رساله پولس به رومیان، (» .شریعت است
  :چنین تعریف کردرا نگاشت و در آن، محبت را » سرود محبت«و همو، 
محبت کبر و غرور ندارد، . برد محبت حسد نمی. محبت، حلیم و مهربان است«

گیرد و سوء ظن  شود، خشم نمی اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی
کند، در همه چیز  شود، ولی با راستی شادي می ندارد، از ناراستی خوشوقت نمی

در همه حال امیدوار است و همه چیز را . یدنما کند و همه را باور می صبر می
  )13: 4- 7رساله اول پولس به قرنتیان، (» .کند تحمل می

  :دارد داند و اظهار می ه الهی مییوحناي رسول نیز آن را هدی
خدا محبت است؛ هر که در محبت ساکن است، در خدا . محبت از خداست«

را که او اول ما را دوست ما او را دوست داریم؛ زی... ساکن است و خدا در وي
  )16: 13رساله اول یوحنا، (» .داشت

بندي و کانون مفاهیم  حال در قرآن کریم، چه ارشاد و رهنمودي را در باب طبقه
  توان دریافت کرد؟ اخالقی می

. سه دسته از مفاهیم اخالقی مواجه هستیم ارسد در قرآن کریم ما ب به نظر می
اراي ارزش اخالقی نیستند، اما در افعال د به صورت ذاتیدسته نخست گرچه 

واژگانی از قبیل . گیرند و محمول براي افعال اخالقی قرار می رفتهکار  اخالقی به
  .اند هدایت و ضاللت، معروف و منکر، اطاعت و عصیان از این گونه

اند، اما محدود به یک یا  دسته دوم مفاهیم عامی هستند که داراي ارزش اخالقی
، بلکه دامنه آن تمامی افعال اخالقی یا بخش وسیعی از آن ندالقی نیستچند فعل اخ

عناوینی از قبیل خیر و شرّ، نور و ظلمت، حق و باطل، برّ و فجور، . گیرد را فرا می
و دسته سوم، مفاهیم  .)52-1/94مصباح، ... (تقوا و صبر، احسان و عدل یا ظلم و 

  ... .را و اخالقی در دایره محدودند؛ مانند صدق، افت
توان به  حال پرسش اصلی آن است که در میان مفاهیم اخالقی قرآن کریم، می

  مفهوم یا مفاهیم کلیدي و پایه ارزش دست یافت و آن را معیاري عام براي ارزش
  هاي اخالقی قرار داد؟ سنجی گزاره
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چونان » رحمت و احسان«و » عدالت«به نظر نگارنده، دو مفهوم اخالقی 
براي بررسی این ادعا، به تحلیل جایگاه این دو مفهوم در ادبیات . ا دارندجایگاهی ر

  .پردازیم مفهومی قرآن کریم می
  

  عدالت: اصل اول بنیادین
توان  تصویري از منزلت این مفهوم را در آیات قرآن، در پرتوي نکات زیر می

  :دریافت
 هو إِال إِلَه ال أَنَّه اللَّه شَهِد(قسط و عدل محور تکوین و حرکت هستی است؛ . 1

در این . )18/آل عمران( )الْحکیم الْعزِیزُ هو إِال إِلَه ال بِالْقسط قَائما الْعلْمِ وأُولُو والْمالئکَۀُ
است و مفاد آن، طرح و » شهد اهللا«در » اهللا«حال براي » قائماً بالقسط«آیه شریفه، 

مدیریت هستی بر اساس قسط و عدل است تأکید این نکته است که خلقت و 
است که در » قیوم«به عبارتی دیگر، این آیه تفسیرگر صفت ). 3/113طباطبایی، (

و  )2/آل عمران( )الْقَیوم الْحی هو إِال إِلَه ال(: نخستین آیات سوره آل عمران فرمود
  )1/378، سید قطب. (اینکه قیومیت خدا بر هستی، مبتنی بر عدل و قسط است

هاي  شناسانه است، اما در تمامی گزاره این نگرش گرچه نگرش الهیاتی و هستی
یاد  کریمه توان از این آیه به عنوان نمونه می. حقوقی و اخالقی قرآن تأثیرگذار است

  .)135/نساء( )أَنْفُسکُم ىعلَ ولَو للَّه شُهداء بِالْقسط قَوامینَ کُونُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا( :کرد
یعنی صفت (باشند » قائم به قسط«در آیه فوق از مؤمنان خواسته شده است که 

و در تطبیق و مصداق گزینی آن، رعایت عدالت در ) الهی را براي خود برگزینند
کند که هر چند به ضرر خود و بستگان نزدیک باشد، از  اداي گواهی را عنوان می

  .یرندمسیر آن فاصله نگ
 رسلَنَا أَرسلْنَا لَقَد(هاي آسمانی است؛  عدالت، فلسفه بعثت انبیا و نزول کتاب. 2

یِّنَاتأَنْزَلْنَا بِالْبو مهعم تَابالْک و قُومییزَانَ لالْم النَّاس طسظهور جمله . )25/حدید( )بِالْق
»قُومیل النَّاس طسنزول «ایت کل جمله پیشین است و نه فقط در آن است که غ» بِالْق

را به معنا و تفسیري دانست که » میزان«توان  هر چند در این صورت نیز می. »میزان
  )19/171 طباطبایی،( .باشد »دین« با مرادف که اند داده احتمال طباطبایی عالمه مرحوم
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ادالنه هاي آسمانی را اقامه نظام ع در هر صورت، خداوند فلسفه بعثت و کتاب
روح و غایت قوانین » عدالت«این سخن بدان معناست که . داند اجتماعی می

  .شود معرفی می) از جمله قرآن کریم(هاي آسمانی  حقوقی و اخالقی کتاب
هایی  نمونه. حقوقی قرآن کریم است ـ عدالت فلسفه بسیاري از احکام اخالقی. 3

  :دتوان در آیات زیر دی از این مجموعه گسترده را می
 )اللَّه عنْد أَقْسطُ ذَلکُم... فَاکْتُبوه مسمى أَجلٍ إِلَى بِدینٍ تَداینْتُم إِذَا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا(
  )282/بقره(
 )األغْنیاء بینَ دولَۀً یکُونَ ال کَی ...وللرَّسولِ فَللَّه الْقُرَى أَهلِ منْ رسوله علَى اللَّه أَفَاء ما(
  )7/حشر(
  .)3/نساء( )فَواحدةً تَعدلُوا أَال خفْتُم فَإِنْ ...النّساء منَ لَکُم طَاب ما فَانْکحوا(

رعایت عدالت در شؤون مختلف زندگی انسان مورد تأکید قرآن کریم قرار . 4
  :از جمله. هاي کلی است این نکته گاه در قالب بیان. دارد
  )29/اعراف( )طأمرَ ربی بِالقس لْقُ(
)رْتأُملَ ودألع نَکُمی15/شوري() ب(  
  )8/ممتحنه( )الْمقْسطینَ یحب اللَّه إِنَّ(
  )8/مائده( )للتَّقْوى أَقْرَب هو اعدلُوا(
  ... .و  )279/بقره( )تُظْلَمونَ وال تَظْلمونَ ال(

هایی از این گونه را  نمونه. گی اجتماعی انسان استو گاه در شؤون خاص از زند
یادآور » اصل عدالت«تمام قرآن کریم به ها براي ارائه تصویري از میزان اهمیت و

  :شویم می
  .)42/مائده( )بِالْقسط بینَهم فَاحکُم(: داوري عادالنه* 
  .)135/نساء( )أَنْفُسکُم علَى ولَو لَّهل شُهداء بِالْقسط قَوامینَ کُونُوا(: گواهی عادالنه* 
  .)9/حجرات( )وأَقْسطُوا بِالْعدلِ بینَهما فَأَصلحوا(: صلح عادالنه* 
 )تَعتَدوا أَنْ الْحرَامِ الْمسجِد عنِ صدوکُم أَنْ قَومٍ شَنَآنُ یجرِمنَّکُم وال(: جنگ عادالنه* 

  .)2/مائده(
  .)152/انعام( )بِالْقسط والْمیزَانَ الْکَیلَ وأَوفُوا(: عادالنهتجارت * 
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  .)3/نساء( )فَواحدةً تَعدلُوا أَال خفْتُم فَإِنْ(: ازدواج عادالنه* 
  .)127/نساء( )بِالْقسط للْیتَامى تَقُوموا وأَنْ(: رعایت عادالنه حقوق یتیمان* 
 فَال حرَصتُم ولَو النّساء بینَ تَعدلُوا أَنْ تَستَطیعوا ولَنْ(: انمراعات عادالنه حقوق همسر* 

  .)129/نساء( )کَالْمعلَّقَۀِ فَتَذَروها الْمیلِ کُلَّ تَمیلُوا
 علَیکُم اعتَدى فَمنِ(؛ )40/شوري( )وجزَاء سیِّئَۀٍ سیِّئَۀٌ مثْلُها(: مجازات عادالنه* 
وافَاعتَد هلَیثْلِ عا بِمى متَداع کُملَی194/بقره( )ع(.  
  ).282/بقره( )...بِالْعدلِ کَاتب بینَکُم ولْیکْتُب...(: مراعات عدالت در ثبت اسناد* 
 یف یقَاتلُوکُم لَم الَّذینَ عنِ اللَّه ینْهاکُم ال(: کیشان رعایت عدالت در ارتباط با غیر هم* 

  .)8/ممتحنه( )إِلَیهِم وتُقْسطُوا تَبرُّوهم أَنْ دیارِکُم منْ یخْرِجوکُم ولَم الدّینِ
 )علَیه إِثْم فَال بینَهم فَأَصلَح إِثْما أَو جنَفًا موصٍ منْ خَاف فَمنْ(: عدالت در وصیت* 

واجب االجرا دانسته و در غیر آن،  هاي عادالنه را این آیه تنها وصیت. )182/بقره(
  .ییر عمل به وصیت را تجویز کرده استغت

  .)282/بقره( )بِالْعدلِ ولیه فَلْیمللْ(: والیت عادالنه* 
در این جستار، مجال و فرصت پرداخت به آیات فوق نیست، اما در مجموع 

الت در قوانین که تصویري کلی از جایگاه عد(توان هم از آیات دسته نخست  می
که مصادیقی از (، و هم از آیات دسته دوم )کنند حقوقی و اخالقی قرآن ارائه می

اي را دور از ارزیابی قرار نداد که در  ، چونان نتیجه)شمرند اصل کلی را برمی
بایدها و نبایدهاي (روح قوانین حقوقی ـ اخالقی است » عدالت«نگرش قرآنی، 

  ).تکلیفی و ارزشی
  

  عدالت معناشناسی
  نظریه عدالت به معناي حد وسط) الف

این نظریه، عدالت قرآنی را در قالب نظریه حد وسط و اعتدال ارسطویی تفسیر 
  :توان دید هاي زیر می اي از این گونه تفاسیر را در برداشت نمونه. کند و تبیین می

  :بیضاوي. 1
توحید حد  چون این نکته که(عدل عبارت است از حد وسط در امور اعتقادي «

و نیز حد ) وسط تعطیل و تشبیه است، یا نظریه کسب حد وسط جبر و قدر است
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چون تعبد به اداي واجبات که حد وسط رهبانیت و بطالت (وسط در امور عملی 
چون جود که حد وسط بخل و تبذیر (و نیز حد وسط در امور اخالقی ) است
  )1/554بیضاوي، (» ).است

تفصیل،  به سپس و کند می تفسیر »وسط حد« معناي به او عدالت را: فخر رازي. 2
  )20/101فخر رازي، . (پردازد هاي اعتقادي و رفتاري می به تطبیق آن در حوزه

  )14/207آلوسی، . (کند تبیین می» حد وسط«او نیز عدالت را با تفسیر : آلوسی. 3
. کند یتفسیر م» حد وسط«عالمه طباطبایی در چند مقام تفسیري، عدالت را . 4

کالم فی «مائده با عنوان  106-109ایشان در بحث مستقلی که در ذیل آیات 
وسط افراط و تفریط تفسیر معناي اعتدال و نقطه  اند، عدالت را به نگاشته» هالعدال
ادت، قضاوت ن شهشرط عدالت را در احکام فقهی چو و به همین برداشت، کرده

طباطبایی، . (اند هم دانسته :یات اهل بیتو آن را مطابق با روا معنا فرموده... و 
  )به بعد 6/204

همان، (اند  نحل نیز چونان برداشتی را از عدالت ارائه کرده 76در ذیل آیه 
و حتی تالش  تأکید بیشتري از آن سخن گفته نحل، با 90و در تفسیر آیه ) 12/302

. گردانندریه بازنظ اند که معناي راغب در تفسیر عدالت به مساوات را به این کرده
  )331/همان، (

در نقد و بررسی این . اند مفسران دیگري نیز چونان دیدگاهی را برگزیده
  :دیدگاه، نکاتی قابل طرح است

در » حد وسط«اند که کاربرد نظریه  فیلسوفان مسلمان به این نکته توجه داشته. 1
حکمت ت و در قلمروي مفهوم شناسی عدالت، فقط در محدوده حکمت عملی اس

ن حد وسط را معیار دانست، بلکه در آن ساحت، ارتقا و اعتال، حد و توا نظري نمی
توان به ابن سینا اشاره داشت که او پس از طرح  در این مورد می. شناسد مرز نمی

  :کند و تعیین مصادیقی براي آن، صراحتاً ابراز می» حد وسط«به » عدالت«معناي 
  )454/ابن سینا، ( ».ۀ فإنّها ال یکلّف فیه التوسط البتّۀفلَیس یعنی بها الحکمۀ النظری«
معناي حد وسط است، در حکمت نظري چنین نیست؛ چه اینکه  اینکه عدالت به«

  » .در آن قطعاً رعایت حد وسط تکلیف و ضرورت نیست
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که به عدالت عملی (البته این نقد در حوزه معناشناسی عدالت در قرآن کریم 
  .کند ا نمی، ره پید)ناظر است

هاي کهن در برابر نظریه عدالت حد وسطی آن است که  یکی دیگر از پرسش. 2
 که است فضیلتی هم عدالت یعنی است؛ حکم همین آیا خود عدالت هم مشمول

 منفی پاسخ حد وسط آن مطلوب است و افراط و تفریط در آن نامطلوب؟ اگر
توان فضیلت  ه اینکه میشود، چ اطالق و گستره نظریه حد وسط محدود می باشد،

ولی در صورتی که عدالت نیز  .ماند اخالقی را یافت که در حد وسط محدود نمی
اي باشد، پرسش آن است که افراط در عدالت چیست که  مشمول چونان قاعده

  مذموم است؟
از  .اند هایی را جسته اي از دانشمندان مسلمان براي رفع این مشکل، راه حل پاره

الت فضیلت مستقل نیست تا در آن نیز رعایت حد وسط الزم باشد، جمله اینکه عد
بلکه عدالت جمع سه فضیلت حکمت، عفت و شجاعت است؛ چه اینکه عدالت 

کند و ما دو حالت در این مقوله  صرفاً میان این فضایل، نظم و ترتیب برقرار می
  نظمی؛ نظم و بی: بیش نداریم
الجور المقابلۀ له اذ لیس بین الترتیب و و ال یکتنف العدل رذیلتان بل رذیلۀ «

  )105/غزالی، (» .عدم الترتیب وسط
توان صفت اخالقی  اند که عدالت را نمی برخی دیگر راه حل را در آن جسته
افراط و تفریط دارد، بلکه عدالت خود حد   خنثی تلقی کرد که حد وسط و دو نقطه

  یط آن، ستم پذیري است؛وسط است و دایره افراط آن، ستمگري و مرزهاي تفر
  )48/ابن مسکویه، (» العدالۀ فهو وسط بین الظلم و االنظالم«

متأثر  یونانی دیدگاه این که اند داشته اي دیگر در نقد نظریه یاد شده اظهار پاره. 3
شکی و نیز بیولوژي عصر باستان است که سالمت را در تعادل زاز نظریات رایج پ

بعدها آن زیرساخت ). رمی، سردي، رطوبت و یبوستگ(دانست  حاالت چهارگانه می
اندیشگی در سالمت جسمی، به قلمرو سالمت روحی ـ روانی ره یافت و فیلسوفان 

  )261/علیخانی،. (خالقی نیز مطرح کردندیونان، همان نظریه را در حوزه ا
  



  

 

12  

جه سال
هم

د
/ 

اره
شم

 1/ 
اپی

پی
 

69/ 
ار 

به
13

91
 

  معناي نظم و انتظام عدالت به) ب
 ضعو«ت، تفسیر عدل به یکی از تفاسیر لغوي شایع در مفهوم شناسی عدال

نه  ؛است؛ اینکه هر کس و هر چیز در جایگاه خود قرار یابد» هلَ عوضالشیء فی ما ُ
العدل یضع االمور فی «: در کارکرد عدالت فرمودند 7امام علی! فراتر و نه فروتر

  )437نهج البالغه، حکمت ( ».مواضعها
اي  گونه از جمله به. ستهاي پیشینیان نیز مطرح بوده ا این نگرش در اندیشه

جمهوري با . توان رؤیت کرد افالطون می» جمهوري«روشن، این دیدگاه را در 
عدالت «فصل نخستین در . شود آغاز می» عدالت«مباحثه سقراط با دیگران در مقوله 

توان عدالت را معادل گفتن  گیرد؛ اینکه آیا می وگو قرار می مورد گفت» فردي
در این مباحثات،  دانست؟ سقراط... رعایت قانون و  حقیقت، پرداخت امانت،

وگو را به این نقطه  شکافد و باالخره گفت ها را باز می اريذگ خطاي این معادل
نیز دست » عدالت فردي«توان به درك  می» عدالت اجتماعی«کشاند که با فهم  می

تواند  می تر نوشته شود، انسان تر حروف درشت یافت؛ چه اینکه اگر بر لوحی بزرگ
جمهوري، کتاب . (تر و با حروف ریزتر منطبق کند و بخواند آن را در لوح کوچک

  )اول و دوم
آورد و پس  با این تمهیدات، افالطون به تعریف شناسی عدالت اجتماعی رو می

سازي از ر پرتجمل و شهر آرمانی، به تصویربندي شهرها به شهر سالم، شه از تقسیم
به نظر او، عدالت آن است که هر کس به شغلی بپردازد که . پردازد مدینه فاضله می

بندي طبقات اجتماعی به  او با تقسیم. مستعد آن است و براي آن ساخته شده است
  : کند ، سربازان و زمامداران اظهار می)وران پیشه(سه طبقه عوام 

ظیفه وران، سپاهیان و پاسداران تنها به انجام و گانه پیشه هر یک از طبقات سه«
اي است  اي که چنین وضعی در آن حکمفرما باشد، جامعه جامعه... خود اکتفا کنند

  )203/افالطون، (» .عادل
در میان طبقات جامعه افالطونی، برابري وجود ندارد، ولی افراد در هر طبقه 

افالطون عیب دموکراسی را . برابر یکدیگر هستند؛ یعنی برابري در میان برابرهاست
او با . کند اند که برابري را یکسان در میان برابران و نابرابران توزیع مید در آن می
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پوید؛ اینکه در فرد نیز  سازي از عدالت اجتماعی، به عدالت فردي ره میاین تصویر
اش  وجودي دهد هیچ جزء سه جزء وجود دارد و مرد عادل کسی است که اجازه نمی

  )220/همان، . (در وظایف جزء دیگر دخالت کند
گردد،  بدین گونه، عدالت افالطونی در نظم و اعتدال و توازن کیفی تعریف می

، با اعمال )شود که به حد وسط تفسیر می(در حالی که عدالت در نگرش ارسطویی 
  .یابد روشی شبه ریاضی دست می

» وضع طبیعی«در بررسی این تلقی از عدالت بایستی گفت که ارجاع عدالت به 
هر » جایگاه«و » حق«ر به مبهم است؛ چه اینکه روشن نیست که ، تفسی)ما وضع له(

با همین ابهامات است . کس و هر چیز چیست تا عدالت بخواهد آن را تأمین کند
کند و آن را  که در عرصه تطبیق، افالطون نظام طبقاتی آتنی را توجیه و تصحیح می

  .شمرد عین عدالت برمی
  

  انونعدالت یعنی مطابقت با شریعت و ق) ج
این تفسیر که عدالت بر قانون مبتنی است و قانون مبنا و مظهر عدالت است، 

برخی از تعاریف مورد مناقشه از عدالت عین » جمهوري«در . اي کهن دارد سابقه
ارسطو نیز در بخشی از سخنان خود، عدالت را این گونه . تعریف استهمین 

  )2/57ارسطو، . (کند تفسیر می
و در  یه حد وسط ارسطویی را پذیرفتهمسلمان که نظر برخی از دانشمندان

کند، چنین  اند که حد وسط را چه مرجعی تعیین می مقابل این پرسش قرار گرفته
). 110/ابن مسکویه، (پردازد  به تعیین حد وسط می» شریعت«اند که  پاسخ داده

گفت که توان  شود؛ هر چند می بدین گونه شریعت در این تعبیر جایگزین قانون می
و نه دخیل در معناي (اند  در این تفسیر، شریعت را معیار تحقق عدالت دانسته

پذیرا نیستند، چونان تفسیري از را اشاعره که درك عقلی مستقل از عدالت ). عدالت
  .دهند و یا تحقق عدالت دخالت می» معنا«کنند؛ یعنی شریعت را در  عدالت ارائه می

  :یا شریعت، چند نکته قابل توجه است در نقد مطابقت عدالت و قانون
قانون در مواردي نه چندان اندك ساکت است؛ زیرا در مورد امور نامعین، . 1

در . آید پدید می» سکوت قانون«قاعده و قانون نیز نامعین است و در نتیجه، موارد 
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اي از بزرگان معاصر، موارد سکوت وجود دارد که از آن به  شریعت نیز به نظر عده
  )378و  684/صدر، . (تعبیر شده است» الفراغ نطقۀم«

حال با توجه به آنکه شریعت و قانون تمامی روابط اجتماعی و احوال فردي را 
  توان عدالت را با قانون و شریعت تفسیر کرد؟ دهد، چگونه می پوشش نمی

آنچه در یک زمان قانون و حکم . یاب و نسخ پذیرندقوانین و شرایع تغییر. 2
حال چگونه . یابد تبدیل و تغییر می ،ست، با تغییر شرایط و یا به حکم نسخشرعی ا

به اموري ) که در آن ثبات و استقرار ضرورت دارد(توان تفسیر عدالت را  می
  ناپایدار و متغیر مرتبط ساخت؟

که با عقل و ذوق سلیم نیز (تعبیرهاي رایج قانون عادالنه و قانون غیر عادالنه . 3
نه آنکه  ،نشانگر آن است که قانون را بایستی با عدالت معیار کرد ،)هماهنگ است

در جمهوري افالطون نیز چونان نقدي بر تفسیر . عدالت را با قانون تفسیر نمود
عدالت را با قوانین  »تراسو ماخوس«وقتی . شود عدالت برابر قانون دیده می

مان مصون از اشتباه گوید که حاک کند، سقراط می موضوعه از طرف حاکم تفسیر می
نیستند و ممکن است قوانین اشتباهی وضع کنند؛ به خصوص آنجا که از قدرت 

  .مست شده باشند
  

  عدالت به معناي مساوات )د
  :نویسد کند و می راغب اصفهانی عدالت را به معناي مساوات تفسیر می

  ».یقتضی معنی المساواة: العدالۀ و المعادلۀ«
شناسی لغوي عدالت، آن را به مساوات معنا  شههمچنین ابن مسکویه با ری

، را در اعمال» عدالت«را در اوزان و » اعتدال«را در بار و » عدل«او کاربرد . کند می
اما سخن آن است که . )108/ابن مسکویه، ( شناسد مشتق از معناي مساوات می

  توان تفسیر کرد؟ مساوات را چگونه می
افزاید که برداشت خود را از  اي را می هابن مسکویه پس از بیان فوق، جمل

  :نویسد او می. کند مساوات ارائه می
  )همان( »و المساواة اشرف النسب المذکورة فی صناعۀ االرتماطیقی«
  » .مساوات برترین نوع نسبت در علم عدد و حساب است«
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کند؛ اینکه  تفسیر فوق از نگرش کمی گرایانه در تفسیر مساوات بازنمایی می
  .وجو کرد م مساوات را بایستی در برابري کمی و عددي جستمفهو

در این . است) در برابر تساوي ریاضی(تفسیر دیگر از مساوات، تساوي هندسی 
. ها یکسان باشد بندي بایستی مساوات را رعایت کرد، نه آنکه سهم نگرش، در سهم

د؛ هر چند شو ها توزیع می اي یکسان و برابر، سهم به عبارت دیگر، با ضابطه
  .، سهام نابرابر را به وجود آوردتواند ضابطه برابر و فراگیر می

شود که معیار و ضابطه  هاي بعدي آغاز می با این تصویر از مساوات، پرسش
تفسیر دوم از  اند که به هر فرد دانسته» حق طبیعی«برابر چیست؟ برخی معیار را 

اند که ضابطه مساوات گرایانه  ئه کردهرا ارا» کار«و برخی معیار  گردد، عدالت باز می
کند، پاداش و مجازات  و برابر جویانه آن است که هر کس به اندازه کاري که می

تر، و آن کس که کمتر کار  حال آن که بیشتر کار کند، پاداش و کیفر افزون ؛ببیند
  .کند کند، پاداش و مجازات کمتر دریافت می

، اندیشه مساوات را سامان »نیاز«معیار با ) ها چونان مارکسیست(برخی دیگر 
در دیدگاه مارکسیسم، ضابطه نیاز در جامعه آرمانی کمونیستی حکومت . اند داده
  .زند کند و عدالت را رقم می می

توان گفت که این دیدگاه در  در بررسی و نقد این برداشت از عدالت، می
ازگار است؛ چه تصویر مساوات محض عددي، با شهود و عقل سلیم انسانی ناس

بایستی ...) با هر سطح از استعداد، کار، عالقه و (توان گفت که همگان  اینکه نمی
و در تصویر دوم از مساوات که با معیارهایی چون  .هاي برابر داشته باشند دریافت

شود، پرسش اصلی آن است که آن معیارها،  مساوات برقرار می... کار، نیاز و 
  رسانند؟ اي به اثبات می ره خود را با چه ادلهحقانیت و انحصار و گست

  
  عدالت به معناي انصاف )هـ

 التبیان طوسی،(اند  تفسیر کرده» انصاف«معناي  برخی از مفسران، عدالت را به
در برخی از روایات نیز عدل به معناي انصاف برگردان ). 5/353؛ 3/63؛ 1/158

 )سانإحلِ و الْعدمرُ بِالْاهللاَ یأ إنَّ(در ذیل آیه  7از جمله از امام علی. شده است
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نهج البالغه، ( »العدل االنصاف و االحسان التفضل«: نقل شده است) 90/نحل(
  اما سخن آن است که انصاف چیست؟). 231حکمت 

. معناي نیمه یک چیز است به» نصف«است و » نصف«از » انصاف«ریشه واژه 
) 237/بقره( و نیز مهر) 176 و 12/نساء(صراحت در باب احکام میراث  قرآن کریم به

همچنین حد زنان غیر محصنه را نصف محصنه . کند چونان معنایی را اراده می
 منْ أَدنَى تَقُوم أَنَّک یعلَم ربک إِنَّ(: ستاید و نیز پیامبر را چنین می) 25/نساء(داند  می

  .)20/مزمل( )وثُلُثَه ونصفَه اللَّیلِ ثُلُثَیِ
صرفاً بخشی از یک چیز نیست، بلکه به » نصف«فوق نشانگر آن است که  آیه

با این . رود به کار می... سوم، دوسوم و  معناي نیمه آن است که در برابر یک
  کند؟ اي با نصف پیدا می توضیحات، پرسش آن است که انصاف چه رابطه

  :اند برخی از لغت دانان عرب نوشته
  )2/608فیومی، (» .أعطیته من الحقّ ما تستحقّه لنفسک االسم النصفۀ، ألنّک«
است؛ چه اینکه به میزانی که استحقاق آن را داري، » نصفه«و اسم مصدر آن «

  ».دهی در اختیار دیگري قرار می
در این تفسیر از انصاف، کسی که حقی را براي خود قائل است و به همان 

اما برخی دیگر . انصاف ورزیده استدهد،  میزان آن را در اختیار دیگري قرار می
  :اند اي دیگر تفسیر کرده و نوشته گونه انصاف را به
فراهیدي، (» .أخذت حقّی کمالً حتی صرت و هو علی النصف سواء: انتصفت منه«
7/133(  
به آن معناست که حق خود را کامل و فراگیر از او باز » انتصفت منه«جمله «

  ».در یک کفه قرار گرفتیم اي که او و من گونه ستاندم؛ به
نماید؛ چه اینکه در معناي نخست، گذشت از  تفاوت دو معناي فوق روشن می

اي مشترك دارند که در  اما هر دو معنا نقطه. حق است و در معناي دوم، اداي حق
  .شود میان دو طرف تقسیم می» حق«دهد و  اي رخ می هر دو حالت، مناصفه

کند و معناي  معنایی با مساوات پیدا می و یا همتفاسیر فوق از انصاف مشابهت 
  .یابد مستقلی را در عرض آن نمی
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 توان دید ، معانی و کاربردهایی را براي انصاف می:اما در روایات اهل بیت
پسندي،  نمی آنچه را براي خود«که با اصل زرین اخالقی سازگار است؛ یعنی با اصل 

  ».بر دیگران مپسند
روایات » باب االنصاف و العدل«در » بحار االنوار«عه عالمه مجلسی در موسو

تعدد و تراکم محتوایی این مجموعه روایات . کند متعددي را با این مضمون نقل می
عدالت  معناشناسی در شده، یاد معناي به انصاف که آورد تواند این اطمینان را پدید می

 :اند؛ مانند قرین شده» عدالت«روایات یاد شده گاه با واژگان  .نقش کانونی دارد
أَعدلُ النَّاسِ منْ رضی للنَّاسِ ما یرْضَى   :6قَالَ رسولُ اللَّه: قَالَ 7عنِ الصادقِ«

  )72/25مجلسی، ( ». لنَفْسه و کَرِه لَهم ما یکْرَه لنَفْسه
د که آنچه ان ترین مردمان کسانی عادل«کند که  نقل می 6از پیامبر 7امام صادق

پسندند، بر  پسندند و آنچه براي خود نمی پسندند، براي مردم می را براي خود می
  ».دارند دیگران روا نمی

در مواردي دیگر، گرچه با واژگان عدالت همراه نشده است، اما به اقتضاي 
 7از آن جمله امام علی. مخاطب و موضوع، در مقام تفسیر و تبیین اصل عدالت است

نویسد، نکات زیر را  می) والی خویش(اي که به محمد بن ابی بکر  نامهدر توصیه 
أَحب لعامۀِ رعیتک ما تُحب لنَفْسک و أَهلَ بیتک و اکْرَه لَهم ما « :شود به او یادآور می

فَإِنَّ ذَل کتیلَ بأَه و کنَفْسل ۀتَکْرَهیلرَّعل لَحأَص ۀِ وجلْحل بجأَو 27/همان، ( ».ک(  
پسندي، بپسند و آنچه را  ات می براي توده مردمانت آنچه را براي خود و خانواده«

داري، براي آنان نیز ناپسند بدار؛ چه اینکه این روش، دالیل مشروعیت  ناپسند می
  ».کند ین میتر و مصالح مردم را بهتر تضم حکومت را تثبیت

پردازند و  اي مستقل، به تفسیر و تبیین انصاف می گونه دسته دیگر از روایات به
  کنند؛ آن را معادل اصل زرین اخالقی معرفی می

ء  ا تَرْضَى بِشَیثَۀٌ إِنْصاف النَّاسِ منْ نَفْسک حتَّى لَسید األَعمالِ ثَال«: 7امام صادق
  )31/همان، ( ». ثْلَهرضیت لَهم م إِالّ
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نخست آنکه با مردمان : برترین اعمال سه چیز است: فرمودند 7امام صادق«
اي که چیزي را براي خود نپسندي، مگر آنکه براي آنان نیز  گونه انصاف بورزي؛ به

  ».روا بداري
) و تعابیر مشابه(» انصاف الناس من نفسه«از روایات را با تعبیر  يبخش دیگر

بیشتري برخوردارند، با تعبیرات  فراوانیاین گروه از روایات که از . توان دید می
  :شوند مشابه زیر دیده می

 ». ثُ خصالٍ إِنْصافُک النَّاس منْ نَفْسکلی سید الْأَعمالِ ثَالیا ع«: 6پیامبر
  )27/همان، (
انصاف نخست : برترین اعمال سه مورد است: فرمود 7به امام علی 6پیامبر«

  ».با مردمان است
در این گروه از روایات گرچه انصاف تفسیر روشنی نیافته است، اما به قرینه 

، همان »انصاف نفس«یابد که مراد از  هاي پیشین، معناي محصل خود را می گروه
  !به جاي دیگري نهادنیعنی خود را مفادي است که در آن روایات مطرح شد؛ 

برد، اما  روایاتی است که از عدالت و انصاف نام نمی و باالخره دسته انبوه دیگر،
شود و مرحوم عالمه مجلسی آن روایات را در همین  همان اصل زرین را یادآور می

درستی از فضاي  دهد که محدث خبیر، به آورد و نشان می باب عدل و انصاف می
یک  کند و روایات را در المعارف حدیثی خود عبور می ةصرف واژگانی در دایر
ز باب توجه به این گروه از روایات بس فراوانند، اما ا. آورد دایره موضوعی گرد می

شود و براي رعایت اختصار، از ترجمه  برخی روایات ذکر می اهمیت مضامین، متن
  :شود متن خودداري می

 )25/همان، ( »... . یا شَیخُ ارض للنَّاسِ ما تَرْضَى لنَفْسک«: 7امام علی

 )همان( ». أَحبوا للنَّاسِ ما تُحبونَ لأَنْفُسکُم«: 7صادق امام

 )26/همان، (» . أَحبوا للنَّاسِ ما تُحبونَ لأَنْفُسکُم«: 7امام باقر

 )28/همان، ( ». ارض للنَّاسِ ما تَرْضَى لنَفْسک... «: 6از پیامبر 7امام علی
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و یحکُمونَ للنَّاسِ کَحکْمهِم ... «: 6مبراز پدران خود، از پیا 7امام صادق
 )29/همان، ( ». لأَنْفُسهِم هم السابِقُونَ إِلَى ظلِّ الْعرْش

اجعلْ نَفْسک میزَاناً فیما «: 7در وصیت نامه خود به امام حسن 7امام علی
با تُحم رِكغَیل بِبفَأَح رِكنَ غَییب و نَکیا  بکَم ملَا تَظْل ا ولَه ا تَکْرَهم لَه اکْرَه و کنَفْسل

 تَقْبِحا تَسم کنْ نَفْسم تَقْبِحاس و کنَ إِلَیسحأَنْ ی با تُحنْ کَمسأَح و أَنْ تُظْلَم بلَا تُح
 )259/همان، ( ». فْسکمنْ غَیرِك و ارض منَ النَّاسِ بِما تَرْضَاه لَهم منْ نَ

به  6کند که اعرابی بادین نشین در مسیر پیامبر نقل می 7امام علی
غزوات، مهار شتر ایشان را نگاه داشت و از کاري که او را بتواند به بهشت برساند، 

ما کَرِهت أَنْ ما أَحببت أَنْ یأْتیه النَّاس إِلَیک فَأْته إِلَیهِم و «: فرمود 6پیامبر. پرسید
  )36/همان، ( ». یأْتیه النَّاس إِلَیک فَلَا تَأْته إِلَیهِم

اي از فیلسوف سیاسی  قابل ذکر است که در باب تفسیر عدالت به انصاف، نظریه
دامن را در حیطه عدالت  مطرح است که بحث مفصل و گسترده» جان رالز«معاصر، 

او نیازمند فرصت مستقل است، اما اجماالً او با شرح مبسوط نظریه . رقم زده است
کوشد  می اجتماعی، نهادهاي ترین دغدغه و آرمان عنوان مهم تأکید بر اصل عدالت به

ها  اینکه انسان. ، نظریه عدالت خویش را تبیین کند»تعادل«و » قرارداد«با دو مبناي 
 ،کنند که در آن می اي را تنظیم کرده و در وضع طبیعی، قرارداد اجتماعی نانوشته

 رخ آنان میان در منافع اختالف که دانند می خواهند، و اجماالً همه سود خود را می
خواهند  اي هاي محتاطانه در این شرایط تصمیم. هایی در انتظار است دهد و نابرابري می

. گرفت خواهند قرار فرضی جامعه در دانند در کدام نقطه گرفت، چون هیچ یک نمی
تعادل «با » قرارداد«شود که  شت مبهم از آینده و جایگاه خود موجب میاین بردا
توأم شده و هر کس به قوانینی تن دهد که مطمئن باشد که از آن قانون، » سنجیده

مفهوم عدالت که بدین . خیزد برنمی) که خود هم لطمه خواهد دید(نابرابري بزرگ 
  :ودش یابد، با دو قانون پایه تعریف می گونه دست می

  .هاي بنیادین برابر با دیگران برخوردار باشد هر کس حق دارد از آزادي) الف
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اي  گونه هاي اجتماعی و اقتصادي گرچه گریز ناپذیرند، اما نباید به نابرابري) ب
اي بگیرند؛ به این معنا که هر کس که استعداد  هاي برابر را از عده باشند که فرصت

  .ید در را به روي خود بسته نبینداي براي منصبی دید، با و عالقه
مطمئن ) یا همان وضع طبیعی(مفروض » قرارداد اجتماعی«در » فرد«بدین گونه 

کند که سود او محفوظ است و لطمه غیر قابل  اي زیست می شود که در جامعه می
  )جان رالز، نظریه عدالت: رك. (شود جبران به او وارد نمی

  :ایج زیر را دریافتتوان نت در پرتو نکات یاد شده می
در ادبیات قرآنی، بسامدي فراوان و مورد تأکید دارد و » عدالت«نخست آنکه 

این مفهوم، در تکوین و تشریع مورد اهتمام ویژه است و فلسفه بعثت و شریعت 
بسیاري از قوانین حقوقی ـ اخالقی با اصل عدالت توجیه و تقیید  ،معرفی شده
تواند این مدعا را تثبیت کند که اصل عدالت هم  یتمامی این شواهد م. خورده است

مفهومی عام و گسترده اخالقی است که بسیاري از مفاهیم اخالقی را تحت پوشش 
خورد؛  دهد، و هم اینکه معیار ارزش سنجی آن مفاهیم به عدالت پیوند می قرار می

  .یعنی چون بر منطق عدالت استوارند، ارزشمندند
ر اصل عدالت، مفهوم عام و کانونی حقوقی و اخالقی نکته دیگر آن است که اگ

است و در قرآن کریم به آن توصیه، بلکه فرمان داده شده است، بایستی معناي 
این معنا نباید چونان کژتابی و ابهامی داشته . محصل و روشنی از آن را ارائه کرد

رسد که برداشت  به نظر می. اي کند باشد که عمالً اجراي عدالت را ناممکن یا سلیقه
یا » ما وضع له فیوضع شیء «یا نظم و انتظام با تفسیر » حد وسط«از عدالت به 

عالوه بر اشکاالت درون مضمونی، با  ،و یا تعابیر دیگر» اعطاء کلّ ذي حقّ حقّه«
... رویند که معناي حد وسط و یا حق هر کس را دادن و یا این مشکل جدي روبه

هم چنان معنا و تحقق عدالت  به طور طبیعیي دارد که خود نیاز به معیارهاي دیگر
اما در میان این تفاسیر، تفسیر عدالت به  .کند هاي نظري و عملی می را گرفتار ابهام

اند، از  شود و مفسرانی آن را برگزیده دیده می :انصاف که در تفسیر اهل بیت
» خود«ه چونان مشکل و یا سردرگمی به دور است، چه اینکه هر کس نسبت ب
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پسندي، بر  شهود وجودي دارد و تفسیر عدالت به اینکه آنچه را بر خود نمی
  .شود دیگران مپسند، از وضوح معنایی و طبعاً عملی برخوردار می

، اصل معناي انصاف و نکته سوم آنکه در پرتوي دو نکته یاد شده، عدالت به
ا عدالت ارزشمند است، اما اینکه چر. شود سنج اخالقی شناخته میبنیادین و معیار

پردازیم؛ هر چند در مباحث فلسفه  خود پرسش دیگري است که فعالً به آن نمی
  .تواند موضوع مستقل و قابل توجه باشد اخالق محض و قرآنی می

  

  ترغیب به رحمت و احسان: اصل دوم بنیادین
پس از تثبیت این نکته که عدالت از اصول بنیادین اخالقی است، این پرسش 

شود که آیا عدالت اصل منحصر است؛ یعنی ارزش تمامی مفاهیم اخالقی  رح میمط
توان از اصل یا  د؟ یا آنکه عالوه بر عدالت، میشو در نگرش قرآنی به آن ارجاع می

  اصول دیگر سخن گفت؟
توان مطرح  رسد که در کنار اصل عدالت، تنها یک اصل دیگر را می به نظر می

کریم با واژگان گوناگون یاد شده است که براي رعایت  از این اصل در قرآن. نمود
  .شود اختصار، به دو واژه پرکاربردتر بسنده می

  
  »احسان«واژه . 1

کاربردهاي  صرفی، گوناگون هاي قالب این کلمه در قرآن از واژگانی است که در
 بِالْعدلِ یأْمرُ اللَّه إِنَّ(: سوره نحل چنین آمده است 90در آیه . فراوان داشته است

است یا » عدالت«مفهومی متفاوت از » احسان«پرسش آن است که آیا . )واإلحسانِ
  از مصادیق عدالت است و از باب اهمیت، یادآوري مستقل شده است؟

» حسن«از ریشه » احسان«. گردد پاسخ به پرسش فوق به تعریف احسان باز می
اما در این قالب واژگانی، چه . ه استره یافت» احسان«و مسلماً معناي آن در صیغه 

  تغییري در بافت معنایی اتفاق افتاده است؟
» تعدیه«توان برداشت کرد که در احسان، معناي  از کلمات برخی از لغویان می

به » سناَح«معناي نیک بودن یا نیکو بودن است و  به» حسنَ«. افزون شده است
  .معناي نیکی کردن
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توان آن را متمایز از عدالت تفسیر کرد، چه  ، نمی»احسان« با این تفسیر از معناي
اما تفسیر ). نیکی به خود یا نیکویی به دیگران(است » نیکی کردن«اینکه عدالت نیز 

در این تفسیر، احسان صرف . دید» بخشش کردن«توان در  دوم از احسان را می
و آن عبارت است دهد  نیکی کردن نیست، بلکه نیکی خاصی را مورد توجه قرار می

که بخشش شونده از لحاظ حقوقی و قانونی مستحق دریافت » بخشش کردن«از 
  .نیست و حق مطالبه ندارد

پیدا » عدالت«مفهوم متفاوت از » احسان«نماید که برابر با تفسیر دوم،  روشن می
تفسیري که برگزیده شد، برابر با قانون انصاف  ساسا کند؛ چه اینکه عدالت بر می

با این تفسیر از . پسندي، بر دیگران مپسند یعنی آنچه را که بر خود نمی است؛
توان حسن اداي امانت، وفاي به تعهدات و یا قبح ظلم و غیبت و  عدالت، می

را برداشت ...  و یا» انفاق« ،»عفو«آن حسن  توان از تهمت را استفاده کرد، اما نمی
کند که با  اخالقی حرکت می به عبارت دیگر، اصل عدالت در کف مفاهیم. کرد

مالی، جانی، آبرویی و (توان به حقوق دیگران  جاي دیگري، نمی گذاشتن خود به
. کند گیري به سقف مفاهیم اخالقی را فراهم نمی تعدي کرد، اما زمینه براي اوج...) 
هاي اوج  آید و زمینه در این حوزه مرتفع، اصل احسان است که پیش می !بلی

  .سازد ی را پدیدار میوجودي و اخالق
توان به سود تفسیر دوم ارائه  اما سخن اصلی آن است که چه ادله و شواهدي را می

  معناي بخشش کردن دانست؟ ، بهاین آیه شریفهرا در » احسان«توان  کرد؟ و آیا می
  :شود در پاسخ به پرسش فوق، چند شاهد ارائه می

به عنوان نمونه . بوده استنخست آنکه برداشت برخی از مفسران نامی چونان 
احسان، پاداش و برخورد نیک با کسی است : درتوان تفاسیر این مفسران را برشم می

از موارد احسان، پاداش خیر به اکثر از آن ). 14/132مراغی، (که با تو بد کرده است 
مراد از احسان، رساندن خیر یا دفع شرّ از ). 10/150قاسمی، (و یا عفو از شرّ است 

چون هدیه، . اي که حالت پاداش یا مقابله داشته باشد گونه گران است، اما نه بهدی
از آن و پاداش به اکثر از عمل طرف مقابل، عفو از عملکرد بد او، کیفر شرّ به اقل 

  ).12/332طباطبایی، ... (
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در تفسیر نمونه آمده است که عدالت چونان کارکرد طبیعی هر عضو در بدن 
وي از کار افتاد یا آسیب دید، آیا دیگر اعضا نباید به کمک بیایند؟ است، اما اگر عض

فی ظالل «و در تفسیر ). 11/366مکارم شیرازي، (در این مرحله احسان مطرح است 
نرم و مسیر را ) که برنده و قاطع است(خوانیم که احسان، تیزي عدالت را  می» القرآن

از حقوق خود تسامح و گذشت  خواهند در برخی کند براي کسانی که می باز می
  )4/2190سید قطب، . (ها را بزدایند ها را به دست آورند و کینه تا محبت دل ؛بورزند

توان احسان را به بخشش معنا کرد و این  دهد که می تفاسیر فوق نشان می
  .هاي مفسران بنام نیست تفسیر، برداشتی ناهمخوان با برداشت
اي از آیات قرآن کریم است که با  خشش، پارهقرینه دیگر در تفسیر احسان به ب

  : آیاتی از قبیل. شوند تر تفسیر می تر و روشن این معنا، روان
  )100/یوسف( )السّجنِ منَ أَخْرَجنی إِذْ بِی أَحسنَ وقَد() از زبان یوسف(
  )77/قصص( )اللَّه أَحسنَ کَما وأَحسنْ() خطاب به قارون(
  .)23/یوسف( )مثْواي أَحسنَ ربِّی إِنَّه() ر تمجید از عزیز مصراز زبان یوسف د(

مؤید سوم در تفسیر احسان به بخشش، مصادیق کسانی است که در قرآن کریم، 
، 151/، انعام36/، نساء83/بقره(پدر و مادر : احسان به آنان توصیه شده است

، )همان(، بستگان ...)و  36/، نساء83/بقره(، یتیمان ...)و  15/، احقاف23/اسراء
  ).128/نساء(، همسران )36/نساء(همسایگان 

کش سخت عدالت با آنان  اند که انسان با خط مصادیق فوق عموماًً کسانی
با آنان ) با گستره معنایی که از آن یاد شد(کند، بلکه از دریچه بخشش  نمی برخورد

  .جوید ارتباط می
  

  واژه رحمت. 2
» رحمت«ترغیب به احسان به کار رفته است، کلمه واژه دیگر که در فضاي 

این واژه گرچه بسامد شایع آن در ارتباط با خداوند است، اما در قرآن کریم، . است
و نیز جامعه ایمانی محمدي و عیسوي هم  6در توصیف پیامبر عظیم الشأن

  آمده است؛
)لَقَد کُماءولٌ جسنْ رینَ ...منؤْمبِالْم وفءر حر128/توبه( )یم(  
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)دمحولُ مسر ینَ اللَّهالَّذو هعم اءدلَى أَشالْکُفَّارِ ع اءمحر منَهی29/فتح( )ب(  
  .)27/حدید( )ورحمۀً رأْفَۀً اتَّبعوه الَّذینَ قُلُوبِ فی وجعلْنَا ...مرْیم ابنِ بِعیسى وقَفَّینَا(

اند؛ چونان  ، لغویان و مفسران از واژگانی بهره برده»رحمت«در معناشناسی 
  ...)مقاییس اللغه، مصباح المنیر و ... (رأفت، عطوفت، شفقت، محبت و 
اند که تفاوت رحمت با واژگان فوق آن است که  برخی از محققان معاصر افزوده

  )4/92، مصطفوي. (است به نیت خیر و صالح... رحمت، ابراز و اظهار رأفت، محبت و
توان دریافت که قرآن کریم مدل جامعه مطلوب  با تفسیر یاد شده از رحمت می

اي است که عدالت را در کنار  داند، بلکه جامعه اي عادالنه نمی دینی را صرفاً جامعه
  .رحمت و محبت اراده کند

تواند الگویی براي  نماید، می تصویرسازي که خداوند از رحمت خود عرضه می
بخشی از رحمت در روابط جامعه انسانی ایجاد  بندي و تحقق رتچگونگی صو

ها و اوصاف در باب رحمت خداوند است، اما  کند؛ چه اینکه گرچه این مؤلفه
نخست از این زاویه که اخالق : ها را قابل اقتباس دید توان از دو منظر، آن مؤلفه می

از این . تعمیم را دارندقابلیت ) مگر آنچه صرفاً واجب الوجودي او باشند(خداوند 
در قالب روایت و یا درایت مطرح شده » تخلّقوا بأخالق اهللا«زاویه تعابیري چون 

از سوي دیگر، روایات فراوانی است که برخورداري از ). 5/385غزالی، (است 
 6از آن جمله پیامبر. رحمت خدا را به رحمت به خلق مربوط کرده است

  .)516/االمالی، طوسی، ( »حیم یحب کلّ رحیمإنَّ اهللا عزّ و جلّ ر«: فرمود
هایی که قرآن کریم در معناي رحمت  دهد که همان مؤلفه این روایات نشان می

هاي  برد، در افق کمی و کیفی محدود، در رحمت در ساحت حضرت حق به کار می
  :از جمله. کند انسانی نیز اهمیت پیدا می

رت و قبول توبه او در مورد بندگان یکی از نمادهاي رحمت خدا، عفو و مغف* 
فراوان در قرآن کاربرد دارد، همچنین » رحیم«و » غفور«ترکیب (خطاکار است 

  ).»رحیم«و » تواب«ترکیب 
رحمت خداوند واسع و گسترده است و بر عذاب و غضب او سبقت دارد * 

  ...).و  57/، اسراء50و  49/، حجر147/انعام(
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، 173/بقره(کند  ، بر اساس رحمت عمل میيگذار قانونخداوند در تشریع و * 
  ).115/، نحل91/، توبه145/، انعام182و  181

  ).و صدها آیه دیگر 48- 50/روم(نظام خلقت در هستی بر اساس رحمت است * 
  ...).و  14/نور(کند  خداوند در اجراي عدالت هم به اصل رحمت توجه می* 
، 2-9/مریم(اوست  اجابت خواست و دعاي مردمان بر اساس رحمت* 

  ...).و  10-16/کهف
، 133/انعام(دهد  خداوند به خطاکاران و مجرمان با رحمت خویش مهلت می* 

  ...).و  75/مریم
-133/انعام(است » رحمت واسعه«پاداش خداوند به اعمال نیک بر اساس * 

  ...).و  132
ر تواند اصول معنابخش براي روابط مبتنی ب نکات فوق و نکاتی دیگر می

اي که به گفته قرآن، نه تنها رحمت را  رحمت در جامعه اخالقی دینی باشد؛ جامعه
تر شدن  در الگوي رفتاري خویش دارد، بلکه با تواصی به آن، در تثبیت و همگانی

  .)17/بلد( )بِالْمرْحمۀِ وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا آمنُوا الَّذینَ منَ کَانَ ثُم(کوشد؛  آن می
***  

شایان ذکر است که خداوند در توصیف ربوبیت خود، به دو وصف اصلی اشاره 
نخست آنکه کلمات وجودي او در : کند که تمامی خلقت را پوشش داده است می

 مبدّلَ ال وعدال صدقًا ربِّک کَلمۀُ وتَمت(اند؛  مختوم شده» مهر عدالت«هستی، با 
هاتمکَلاو آکنده و » رحمت«و دیگر آنکه درون و برون هستی را . )115/امانع( )ل

و چونان که اشارت  )156/اعراف( )شَیء کُلَّ وسعت ورحمتی(سرشار ساخته است؛ 
شد، این دو خصوصیت در روابط اخالقی انسان نیز مورد تأکید و توجه قرار گرفته 

  .معرفی شده است» اخالق فضیلت مدار«و بنیاد 
اند که با وصف عدالت  در این مجموعه، رفتار و رذایل اخالقی نکوهش شده

هایی چون آزار به دیگران، اهانت، بهتان،  ناشایستگی ؛ناسازگارند) معناي انصاف به(
چینی،  بدگمانی، بدخلقی، تکبر، تمسخر و استهزاي دیگران، حسد، خیانت، دروغ، سخن

  ... .نه و نفرت، نفاق و دورویی و شکنی، غیبت، فحاشی، کی خودپسندي، پیمان
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مصادیق فوق با اصل عدالت ناسازگارند؛ یعنی هر کس در عرصه شهود 
پس بر اساس آن اصل، نباید بر . دارد وجودي خویش آن را براي خود ناپسند می

  .دیگران بپسندد و در رابطه با دیگران چنین کند، یا صفات خویش را چونان بسازد
بینیم که گرچه طرف  رفتار و صفات اخالقی را می اي از همچنین مجموعه

 ،اند مرتبط، استحقاق حقوقی آن را ندارد، اما مورد تمجید و ستایش قرار گرفته
مواردي از قبیل جوانمردي،  ا اصل احسان و رحمت همسازي دارند؛چون ب

سخاوت، شاد کردن دیگران، صدقه و قرض دادن، کارگشایی مردمان، مواسات و 
  ... .فو از خطاي دیگران، پاداش مضاعف به نیکوکاران و ایثار، ع

  
  تفاوت خیرخواهی و اصل احسان

با عنوان » فلسفه اخالق«نا از اصل خیرخواهی در فصل سوم کتاب فرانکویلیام 
کند که هر وقت پاي  او اصل خیرخواهی را چنین تفسیر می. برد گرایی نام می فایده

ان باشد، ما مکلف به یک تکلیف هستیم پیشرفت یا پسرفت زندگی فرد در می
به نظر او، بسیاري از قواعد ناظر به درست یا نادرست یا واجب را ). 107/فرانکنا، (

، اما همه این تکالیف را )108/همان، (توان استنتاج کرد  از اصل خیرخواهی می
 گوید که توان از اصل خیرخواهی استنتاج کرد؛ چه اینکه اصل خیرخواهی نمی نمی

خواهد که خیر را ایجاد  چگونه باید خوب و بد را توزیع کرد، بلکه صرفاً از ما می
شوند، نیاز  اما وقتی دواعی متعارض بر ما اقامه می. کنیم و از بدي جلوگیري کنیم

  )109/ همان،. (ل عدالت را در میان آوردبه بیش از این داریم و اینجاست که باید اص
ی در نگرش فرانکنا، با مدعایی که در این جستار رسد اصل خیرخواه به نظر می

  .هاي روشنی دارد ی اصل احسان، تفاوتعناز آن سخن به میان آمد، ی
شود چونان وفاي به  نخست آنکه اصل خیرخواهی در بیان او، شامل مواردي می

هاي یادشده را در  او مثال. یی، اظهار قدردانیگو راستوعده، جبران خوبی، 
ها نشانگر  این تطبیق). 108/همان، (دهد  رخواهی قرار میمصادیق اصل خی

موارد یاد شده از حقوق . کند اي است که خیرخواهی با اصل احسان پیدا می فاصله
  .نیست» رحمت و بخشش«معناي  به» احسان«طرف مقابل است و مصداق 



 

 

27 

ار 
معی

ی 
الق

 اخ
هیم

مفا
ظر

ز من
ا

 
ریم

ن ک
قرآ

  

، فرصت »اصل خیرخواهی«و دوم آنکه اصل عدالت در تفسیر فرانکنا، در طول 
یابد؛ یعنی وقتی که فرد در توزیع خیر با مشکل مواجه شد، به  و اجرا می حضور

بنابراین اصل عدالت، . آورد تا بر دواعی متعارض غلبه پیدا کند اصل عدالت رو می
اما در تفسیري که در این جستار . اصل طولی اخالقی است و در امتداد خیرخواهی
ی مکمل هستند ولبنیادین، متمایز  ارائه شد، اصل عدالت و اصل احسان، دو قاعده

  .و هیچ کدام در طول دیگري قرار ندارد
  

  تفاوت قانون محبت با اصل احسان
هاي مسیحی  ویژه در حلقه به نظریه اخالقی که در برخی از ادیان و مکاتب، 

این رویکرد به آیاتی . است» اخالق محبت«مطرح است و همچنان مقبولیت دارد، 
ات را همان گونه  تو باید همسایه«: جوید؛ از جمله د میاز کتاب مقدس استنا

  )22: 37 -40 انجیل متی،(» .دوست داشته باشی که خودت را دوست داري
  :توان تفسیر کرد رسد قانون محبت را به چند گونه می به نظر می

در این ). 125/فرانکنا، (قانون محبت را با اصل خیرخواهی یکسان دانست . 1
هاي آن را با قاعده احسان هم  در گذشته مطرح شده، تفاوت صورت نکاتی که

  .کند تبیین می
را » من«اینکه انسان نباید . است» من«قانون محبت ناظر به تفسیر جدید از . 2

تعریف کند، بلکه بایستی آن را به کل پیکر انسانی » من شخصی«در دایره تنگ 
د رفتارهاي اخالقی را چونان توان با این تفسیر، اصل محبت گرچه می. تعمیم دهد

تواند  توصیه کند، اما در پرتوي آن نمی... کمک به مستمندان و آسیب دیدگان و 
» محبت به دیگران«و » محبت خود«مواردي را توجیه کند که انسان در تزاحم 

از منافع خود گذشتن و به (» ایثار«توان ارزش اخالقی  عنوان نمونه نمی به. است
نتیجه گرفت، اما قاعده احسان » اصل محبت«را در پرتوي ) دیگران پرداختن

  .ظرفیت اثبات ارزش اخالقی آن را دارد
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  گیري نتیجه
هاي اخالقی، با  مدعاي جستار آن بود که در نگرش قرآنی، تمامی ارزش

 اصلچه اینکه . شوند ي میگذار ارزش» اصل احسان«و » اصل عدالت«معیارسنج 
دترین واژگان معیار اخالقی در قرآن کریم است و عدالت، پربسامدترین و مؤک

  .اصل احسان در ردیف آن ذکر شده است
ی دارد به نام محصلدر روابط با دیگران، مفهوم » اصل عدالت«و دیگر اینکه 

آنچه را بر خود (؛ مفهومی که مخاطب، برداشت روشنی از آن دارد »انصاف«
  ).پسندي، بر دیگران مپسند نمی

معیارسنج برخی از اصول اخالقی است که گرچه با » صل احسانا«و سوم آنکه 
نماید؛ اصول و  اصل عدالت منافات ندارند، اما با اصل عدالت هم تفسیرپذیر نمی

  .است تفسیر قابل دیگران به نسبت بخشش و رفتارهایی که تنها با معیار اصل رحمت
شوند؛  غاز میهاي واضح و مبین آ بدین گونه نظام اخالقی قرآنی از شالوده

دند و گر ـ ذهنی گرفتار نمی بنیادهایی که در پیچاپیچ مباحث دشوار فلسفی
بندند و به مدینه فاضله اخالقی  اي نظري راه را بر عمل اخالقی نمیه دشواري

  .کنند که چونان نظام احسن خلقت، بر عدل و رحمت استوار است رهنمون می
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