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Abstract
The development of social justice as a significant Quranic issue has a long
history. The connection of this issue with the concept of "fairness" in verse
25 of Surah al-Hadid has been considered a significant axis in the view of
Muslim commentators throughout history. Based on this connection, some
commentators believe that "fairness" in this verse refers to the meaning of
social justice. And the verse seeks to express its establishment and
development as one of the original goals of the prophets; it even includes the
social realm of religion. The present study, using descriptive-analytical
method, seeks to analyze the various dimensions of the Quranic concept of
fairness. There is sufficient evidence to prove the meaning of verse 25 of
Surah al-Hadid in the sense of social justice and the interpretive
development of the word fairness, and therefore it can be used to prove that
the establishment of social justice was the goal of all prophets. Based on this
understanding, it becomes clear that the realm of religion has great plans for
worldly and social life. The path and means of establishing justice have been
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تأکید بر آیه  52سوره حدید
محسن قاسمپور راوندی
محمدعلی مهدوی راد

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،پردیس فارابی دانشگاه تهران،
قم ،ایران.
دانشجوی علوم قرآن و حدیث دکتری دانشگاه کاشان ،کاشان،
ایران.

چکیده
بسط عدالت اجتماعی به مثابهی یک موضوع خطیر قرآنی قدمتی دیرین دارد .ارتباط این موضوع با مفهوم

تاریخ پذیرش6011/61/92 :

شیما محمودپور قمصر



استاد گروه علوم قرآنی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال6011/16/61 :

بررسی آرای مفسران در باره مفهوم و گستره عدالت اجتماعی با

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی

"قسط" در آیهی  52سورهی حدید از محورهای قابل توجه در دیدگاه مفسران مسلمان در طول تاریخ به
شمار آمده است .برمبنای این پیوند برخی مفسران براین باورند که "قسط" در این آیه ناظر به معنای عدالت
اجتماعی است .و آیه در صدد بیان برقراری آن به عنوان یکی از اهداف اصیل انبیاء است و با تاکید آن
ابعاد مختلف این مفهوم است .دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که ادلهی کافی برای اثبات داللت آیه
 52سورهی حدید به مفهوم عدالت اجتماعی و بسط تفسیری واژهی قسط وجود دارد و در نتیجه میتوان با
استناد به آن برقراری عدالت اجتماعی را به عنوان هدف بعثت انبیاء اثبات کرد و از رهگذر آن قلمرو دین

ISSN: 2008-9252

حتی قلمرو اجتماعی دین را نیز در بر میگیرد .جستار پیشرو با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی واکاوی

در حوزهی زندگی دنیوی و اجتماعی را نیز پذیرفت و به عبارت دیگر به لحاظ تئوریک مسیر و ابزار
برقراری عدالت از سوی شارع مقدس توسط انبیاء تبیین شده است اما اجرای برنامهها به عهده مردم سپرده

کلیدواژهها :عدالت اجتماعی ،قسط ،آیهی  52سوره حدید ،قلمرو اجتماعی دین.
 نویسنده مسئولghasempour@kashanu.ac.ir :

eISSN: 2538-2012

شده است.
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 .0مقدمه و طرح مسأله
سعادت و نیکبختی ،مطلوب نهایی و هدف غایی بشر است؛ از این رو هر آنچه را که از
لوازم رسیدن به سعادت بداند ،در جستجویِ آن خواهد بود .عدالت اجتماعی یکی از این
لوازم است که آدمی در طولِ تاریخ ،بر سر آن اتفاق نظر دارد؛ به این معنا که ،یکی از
عناصر مهم احساس رضایتمندیِ انسان ،وجودِ عدالت در جامعهای است که در آن
زندگی میکند و همواره در پی یافتنِ مسیری برای رسیدن به این آرمان بودهاست.
این سؤال برای متفکران و نظریهپردازان ،ایجاد شدکه نقش دین در گسترۀ این آرمان
بشری چیست و آیا هدف ارسالِ رُسُل عالوه بر صالی توحید و معاد ،برقراری عدالت در
سطح جوامع بشری نیز هست یا مسئلۀ عدالت اجتماعی در حوزه مواردی است که به خودِ
بشر و خردِ جمعی سپردهشدهاست ،به گونهای که میتوان گفت دین در مورد آن سکوت
کردهاست.
یکی از روشهای درون دینی برای یافتن پاسخ به چنین سؤاالتی ،بررسی تطبیقی
نظرات مفسران و دین پژوهان در باب موضوع است .تتبع در اقوال مفسران ،ذیلِ آیۀ 52
سورۀ حدید بیانگرِ نسبتِ آن با مفهوم عدالتِ اجتماعی است.

خداوند در این آیه میفرماید« :لَ َق ْد أَ ْر َسلْنا ُر ُسلَنا بِالْبَ ِّي ِ
تاب َو
نات َو أَنْ َزلْنا َم َع ُه ُم الْ ِك َ
س شَ ِدي ٌد َو َمنا ِف ُع لِلنَّ ِ
اس َو لِ َي ْعلَ َم اللَّ ُه َم ْن
اس ِبالْ ِق ْس ِط َو أَنْ َزلْنَا الْ َ
ح ِدي َد ِفي ِه بَأْ ٌ
الْ ِميزانَ لِيَقُو َم النَّ ُ
ِي َعزِيز»(حدید.)52/
ُص ُه َو ُر ُسلَ ُه بِالْ َغيْ ِ
ب ِإنَّ اللَّ َه قَو ٌّ
يَنْ ُ ُ
برخی از مفسران و اندیشمندان برپایی «قسط» در این آیه را رعایت عدالت در داد و
ستد میان خودشان می دانند و بر این باورند که این آیه با توجه به آیات قبل آن که حول
موضوع انفاق است ،در صدد فرهنگسازی این فریضه در جامعه برای تأمین نیازهای
یکدیگر و قیام عمومی در صحنۀ فعالیت اجتماعی برای رفع نیازهای اساسی است تا به این
وسیله ،عدالت در جامعه توسط مردم برقرار شود .این گروه غالباً بر این باورند که عدالت
اجتماعی ،یک مسئلۀ بشری است که در هر دورۀ زمانی متناسب با مسائل روز ،الگوی
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خاص خود را دارد و معتقدند دین در این مسئله نمیتواند راهگشا باشد و اساساً ورود پیدا
نکردهاست.
در مقابل گروه دیگر از مفسران غایت و داللت این آیه را بسیار فراتر از موضوع
انفاق و عدالت در معامالت میدانند .این دسته از مفسران ،آیه را در مقام بیان هدف بعثت
انبیاء در حوزۀ اجتماعی معرفی میکنند .ایشان معتقدند بر اساس این آیه ،هدف ارسال
پیامبران برقراری عدالت در تمامی عرصههای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اخالقی است؛
و در نتیجه «قسط» در این آیه در حوزۀ عدالت در داد و ستد محدود نمیشود بلکه داللت
آن برقراری عدالت اجتماعی در تمامی عرصههای اجتماع است.
بنابراین بحث حول محور این آیه میتواند در تبیین قلمرو دین نیز راهگشا باشد .با
این بیان که گسترۀ رسالت انبیاء و آموزههای دین ،سامان دادنِ دو حوزۀ دنیوی و اخروی
بشر را چگونه مدِّ نظر قرار دادهاست یا رهنمودهای دین محدود به زندگی فردی و سعادت
اخروی بشر است و اساساً عرصۀ اجتماعیِ حیات آدمی جزء قلمرو دین بهشمار نمیآید .با
این توضیحات میتوان گفت پژوهش حاضر پاسخگوی این پرسش اصلی است که:
گسترهی عدالت اجتماعی در حوزۀ قلمرو دین ،با استناد به آیه 52حدید ،چگونه قابل
اثبات است؟

 .9پیشینۀ تحقیق
در موضوع پیوند عدالت اجتماعی با آیات قرآن کریم تاکنون آثاری به رشته تحریر در
آمدهاست .برخی از این آثار عبارتاند از :اختیاری بودن عدالت اجتماعی و آثار آن در
قرآن کریم نوشته حسین صادقی؛ مبانی معرفت شناختی عدالت اجتماعی با تأکید بر قرآن
کریم نوشته سید کاظم سید باقری؛ تجلی عدالت در سنتهای الهی و اجتماعی قرآن
نوشته قدرت اهلل قربانی؛ عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم نوشتۀ عنایتاهلل شریفی؛
عدالت اجتماعی در قرآن نوشته سیدحسین فخر زارع؛ عدالت اجتماعی و نقش آن در
امنیت اجتماعی از نگاه قرآن و روایات اسالمی نوشته محسن غفوریپور و همکاران؛ در
موضوع قسط در قرآن نیز آثاری نگارش شدهاست که برخی از این آثار عبارتاند از:
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صورتبندی مفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای معناشناسی واژه «قسط» نوشته
محمدحسین اخوان طبسی و همکاران؛ ریشهشناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم
مفردات قرآن کریم؛ مطالعه موردی ریشه« قسط» نوشته محمدحسین اخوان طبسی و
همکاران .اما در زمینه پیوند عدالت اجتماعی و موضوع قسط با محوریت یکی از سورههای
قرآن کریم ،تاکنون پژوهش مستقلی انجام نپذیرفته و نوآوری پژوهش حاضر از این جهت
است.

.3عدالت اجتماعی آرمانی بشری
عدالت اجتماعی با توجه به اینکه نقطۀ مشترک آرمانی تمامی افراد در هر جامعهای ،با هر
عقیده و مذهبی میباشد ،در طول تاریخ همیشه موضوعی برای بحث و نزاع بین مکاتب
فکری مختلف بوده است .نه تنها ادیان الهی بلکه هر نِحله و آئین اجتماعی ،به ضرورت باید
راهکاری برای اقامۀ عدل در جامعه بشری ارائه دهد .به همین دلیل اندیشمندان و متفکران
با هر مکتب فکری بیشترین همت خود را در بسط اندیشۀ عدالت داشتهاند و آن را باالتر از
هر فضیلتی قلمدادکرده اند؛ گرچه هر یک از منظری خاص به بحث عدالت پرداختهاند.
غالباً مفسران و نظریهپردازانِ مسلمان ،که دغدغۀ عدالت اجتماعی را مطرح کردهاند ،به آیۀ
 52سورۀ حدید ذیل مباحث خود اشاره کردهاند.

.0-3واژهشناسی عدالت
به منظور مفهومشناسی عبارتِ عدالت اجتماعی ابتدا الزم است معنای واژۀ عدالت را
بررسی کنیم .قبل از آن شایان ذکر است که این واژه در مباحثی مانند کالم ،اخالق و
سیاست هم کاربردهای خاص خود را دارد که بسطِ آن از حوصلۀ این مقال فراتر
است(ر.ک؛ شریعتمدار ،سید باقری.)31 :3131 ،
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 .0-0-3مفهوم لغوی عدالت
عدالت در زبان فارسی به معنای دادگری و انصاف داشتن است .در آثار کهن زبان عربی،
عدالت از مادۀ عدل است.ابن فارس وابن منظور از لغت شناسان مشهور به ترتیب عدالت را
به مساوات  ،استقامت و موزون بودن معنا کردهاند(ر.ک؛ ابنفارس ح 542 :4؛ ابنمنظور،
ج )434 :33همچنین صاحب لسانالعرب عدل را چیزی دانسته که فطرت انسان استقامت
ودرستی آن را تایید میکند(همان) .به نظر خلیلبن احمد فراهیدی نقیض عدل ،ظلم
است(ر.ک؛ فراهیدی  ،ج  ،3452ج .)3324 :5در کالم امیرالمومنین عدل به معنای «در
جای خود قرار گرفتن هرچیزی است » که در پیوند با معنای لغوی آن است .که به
صورتهای گوناگون در  52آیه از قرآن به کار رفتهاست(ر.ک؛ نهجالبالغه ،کلمات
قصار ،حکمت  ) 453راغب اصفهانی نیز آن را به معنای مساوات و برابری دانسته-
است(ر.ک؛ راغب.)152 :3125 ،

 .9-3تعریف عدالت اجتماعی
در فرهنگ علوم سیاسی ،عدالت اجتماعی اینگونه معنا شدهاست« :عدالت اجتماعی یعنی با
هریک از افراد جامعه بهگونهای رفتار شود که مستحق آن است و در جایی جای داده شود
که سزاوار آن است .به عبارتی دیگر ،هر فرد بر اساس کار ،امکانات فکری و ذهنی و
جسمی بتواند از موقعیتهای مناسب و نعمات برخوردار شود( ».آقا بخشی.)133 :3134 ،
در فرهنگ علوم فلسفی نیز این تعریف را برای عدالت اجتماعی مییابیم« :عدالت اجتماعی
عبارت است از احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی( ».صلیبا)423 :3122 ،
بیان شهید مطهری در توضیح مفهوم عدالت اجتماعی چنین است« :معنای عدالت و
مساوات این است که ناهمواریها و پست و بلندیها و باال و پایینها و تبعیضهایی که
منشأ سنتها و عادات و یا زور و ظلم است ،باید محو شود و از بین برود .امکانات
اجتماعی باید برای همه بالسویه فراهم شود»(مطهری.)341 :3143 ،
در واقع عدالت اجتماعی ،رعایت استحقاق طبیعی و واقعی یا فراهم آوردن بستر
شکوفایی و رشد استعدادهای انسانی در جریان تکامل یا ایجاد توازن اجتماعی و برقراری
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فرصت برابر ،برای تمام آحاد جامعه است(ر.ک؛ فخر زارع )44 :3123 ،به عبارت دیگر
میتوان گفت ،عدالت اجتماعی یعنی در جامعه شرایط و زمینههایی وجود داشته باشد که
افراد بتوانند در شرایطی مساوی به آنچه مستحق آن میباشند و با تالش و لیاقت به آن
رسیدهاند ،دست یابند .به بیان دیگر عدالت اجتماعی ارزشی است که با فراگیر شدن آن،
جامعه دارای زمینههایی میگردد که افراد به حق خود میرسند و امور جامعه ،به تناسب و
تعادل در جای بایستۀ خویش قرار میگیرند(ر.ک؛ سید باقری.)33 :3123 ،

 .8مفهومشناسی قسط در قرآن
اختالف مفسران و دینپژوهان حول موضوع عدالت اجتماعی ذیل آیۀ  52سورۀ حدید را
میتوان در قبض و بسط تفسیر واژۀ «قسط» در این آیه جستجو کرد .برای تبیین این نظرات
ابتدا به معنای لغوی و اقوال مفسران میپردازیم.

 .0-8معنای لغوی قسط
قِسط به معنای نصیب و قسمت است (ر.ک؛ األزهری الهروی5003 ،م ،ج )532 :2که در
آن مساوات رعایت شده باشد و به همین دلیل ابوهالل عسکری در فروق اللغه در بیان
تفاوت نصیب و قسط مینویسد :نصیب بر آنچه کمتر و زیادتر از استحقاق باشد ،اطالق
میشود ،ولی قسط حصّهای است که به عدل و استحقاق معین شدهاست( .عسکرى3400 ،
ق)320 :

راغب هم به همین معنا اشاره کردهاست و میگوید« :ال ِقس ُ
صیب بِال َعدلِ »
ط هو النَ
ُ

(ر.ک؛ راغب اصفهانی)230 :3435،؛ قسط نصیب و سهمگذاری با عدالت است .و از
همین باب مالزمۀ قسط و عدل است که اکثر لغتشناسان قرآنی قسط را به عدل معنا
کردهاند(ر.ک؛ ابن درید األزدی 3403 ،ق ،ج 212 :5؛ األزهری الهروی5003 ،م ،ج:2
 532؛ ابن فارس 3404 ،ق ،ج 22 :2؛ ابن منظور ،3402 ،ج )...133 : 3برمبنای آنچه عالمانِ
علم لغت آوردهاند میتوان گفت در فرهنگ قرآن هم ،قسط به عدل و عدالت شناخته
میشود و این دو واژه در یک شبکۀ معنایی هستند.
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.9-8بررسی دیدگاه مفسران در مورد مصداق "قسط"
با بررسی تفاسیر مختلف مالحظه میشود که در تفسیر قسط به عدالت میان مفسرین
اختالفِ نظری وجود ندارد؛ اما نقطه فارُقِ میان نظرات مفسران مصداق ،تطبیق و گسترۀ
مفهوم عدالت در این آیه است،که در غایت و داللت آیه تأثیر مستقیم دارد به بیانی دیگر
نقطۀ عطف گره خوردن این آیه به موضوع عدالت اجتماعی را در گسترهی تفسیریِ واژۀ
قسط می توان جستجو کرد .اهمیت این مسئله ـ یعنی تبیین چارچوب و مصادیقِ این واژه از
این جهت است که عدهای از مفسران "قسط" را به معنای عام عدالت تفسیر کردهاند .به
عنوان نمونه برخی از مفسران نیز بر همین اساس "قسط" ذیل آیۀ  52سورۀ حدید را به
صورت مطلق به عدل تفسیر کردهاند و محدوده و چارچوبی برای آن تعیین نکردهاند .به
عنوان نمونه شیخ طوسی در تفسیر التبیان مینویسد« :قِسْط یعنی بالعدل فی األمور» (طوسی،
بیتا ،ج )214 :3ایشان در مورد مصداقِ امور توضیحی ندادهاند و مشخص نکردهاند که
منظور رعایت عدل در چه اموری است .به تبع مفسران دیگری نیز "قسط" را چنین تفسیر
کردهاند (.بلخى 3451 ،ق ،ج542 :4؛ ابن قتیبه ،بیتا ،ج133 :3؛ ابن جوزى 3455 ،ق ،ج:4
513؛ سمرقندى ،بیتا ،ج430 :1؛ دینوری ،بیتا ،ج 125 :3و  )...در ادامه به تبین نظرات
ایشان پرداخته میشود و مبانی هر یک مورد بررسی قرار میگیرد.

.0-9-8تبیین و مقایسۀ دو نظریۀ تفسیری «قسط»
عدهای از مفسران و دینپژوهان «قسط» در این آیه را در حوزۀ رعایت عدالت در داد و
ستد و معامالت میان مردم تحدید و برخی دیگر قسط در این آیه را فراتر از اینها تفسیر
میکنند .بر اساس نگاه دوم ،این قبیل مفسران داللت آیه را امر به برقراری عدالت ،در تمام
ابعاد آن می دانند؛ در نتیجه قسط را منطبق بر آرمان عدالت اجتماعی و از اهداف رسالت
انبیاء معرفی میکنند.
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.0-0-9-8تطبیق «قسط» به معنای رعایت عدالت بینِ خودِ مردم
یکی از مصادیق مهم عدالت ،این است که مردم در اعمال و رفتار بین خودشان به خصوص
در زمینۀ معامالت و داد و ستد ،عدل و انصاف را رعایت کنند؛ خداوند در قرآن نیز هم به
صورت عام مردم را به عدل سفارش کردهاست (نحل )30/نیز به طور خاص در زمینۀ
معامالت ،مردم را از کمفروشی و عدم رعایت انصاف نهی میکند (مطففین3/ـ .)1شکی
نیست که رعایت این فریضه بین مردم در برقراری عدالت تاثیر بسزایی دارد .به همین دلیل
تعدادی از مفسران "قسط" در این آیه را به رعایت عدالت در داد و ستد و معامالت مردم
بین خودشان تفسیر کردهاند .به عنوان نمونه طَبرِسی در مجمع البیان میگوید :بِالقسط یعنی
به عدل داد و ستد کنند(ر.ک؛ طبرسی ،3135 ،ج )121 :3مفسران دیگری نیز معتقدند که
خداوند در این آیه در صدد امر به رعایت عدالت در معامالت اقتصادی بین مردم بودهاست
و در نتیجه مانند طبرسی"قسط" را به عدالت در داد و ستد تطبیق دادهاند(ر.ک؛ طبرانی،
5002م ،ج534 :3؛ ثعلبى نیشابورى 3455 ،ق ،ج 542 :3؛ رشیدالدین میبدى ،3133 ،ج:3
 200و.)...
نظریه پردازانی که برداشت حداقلی از دین دارند و مخالف قلمروی اجتماعی آن
هستند 3و نگاه آخرتگرایانه به آموزههای دینی دارند ،این تفسیر از "قسط" را در آیۀ
مذکور ترجیح میدهند.
سروش در این زمینه مینویسد«:خداوند اوالً و بالذات دین را برای اموری این جهانی
و سامان دادن به معیشت و درمانده ما در این جهان فرو نفرستادهاست .تعلیمات دینی علی
االصول برای حیات اخروی جهتگیری شدهاست؛ یعنی برای تنظیم معیشت و سعادت
اخروی هستند(ر.ک؛ سروش3123 ،ش )321 :وی در تمایز میان جامعیت و کمال ،معتقد
است جامع یعنی دربرگیرنده همه چیز؛ گویی دین سوپرمارکتی است که هر چه بخواهید،
 . 3اندیشمندان درباره حد و مرز جامعیت قرآن و چگونگی آن ،نظریات متفاوت و مختلفی را بیان کردهاند .در مجموع
می توان سه دیدگاه را درباره جامعیت قرآن و کیفیت آن بیان داشت .جامعیت مطلق ،جامعیت در امور هدایتی و
جامعیت حداقلی که هر کدام از این دیدگاهها بر اساس دالیلی از سوی اندیشمندان اسالمی بیان شدهاست.

بررسی آرای مفسران در باره مفهوم و گستره عدالت اجتماعی ...؛ قاسمپور راوندی و همکاران | 00

در آن پیدا میشود؛ ولی کامل بودن به این معنا است که دین یا مکتب نسبت به هدف خود
یا تعریف خود و در آن حوزهای که برای عمل و رسالت خویش برگزیده چیزی کم
ندارد(ر.ک؛ سروش )303 -303 :3133 ،برخی دیگر از نواندیشان به این دیدگاه متمایل
شدهاند؛ بهگونهای که تلقی آنان از جامعیت قرآن و در بیانی دیگر جامعیت دین ،محدود به
امور اخروی است .در معنایی دیگر ،امور حکومت و سیاست و حتی مسائل دنیوی دیگر را
جدای از رسالت قرآن میدانند(ر.ک؛ عبدالرزاق ،بیتا323 :؛ دروزه.)33 :3121 ،
مهندس بازرگان از جمله دین پژوهانی است که رسالت پیامبران را در حد نصیحت و
اندرزدهی خالصه میکند ،معتقد است« :دین فقط میتواند اصول و اهداف یا چارچوب
ارائه دهد .هدف اصلی ادیان توحیدی ،نه آبادسازی دنیا ،بلکه برقراری ارتباط انسان با خدا
و آمادهسازی انسان برای حیات اخروی است .پیامبران برای حل مسائل و مشکالت دنیوی
انسانها نیامدهاند و حل مسائل دنیوی آنها را به خودشان واگذار کردهاند .مأموریت
پیامبران این نبود که به مردم ایدئولوژی ارائه دهند و نباید انتظار داشت که اسالم برای ما
قوانین کامل دربارۀ حکومت ،اقتصاد ،علوم و فنون ،پزشکی و بهداشت به دستمان داده
باشد»(بازرگان ،3123 ،ج .)401 :33نظر ایشان در مورد آیۀ مورد بحث هم این است که
آیه در صدد یک بیان کلی است که شما در روابط فی ما بین ،عدالت و انفاق و خدمت و
اصالح را پیشه کنید(.همان) ایشان معتقد است دین فقط به اصالحات شخصی توجه کرده
و بر این اساس منظور از آیۀ  52سورۀ حدید این نیست که مردم و دیگران برای بسط
عدالت و دیانت بسیج شوند ،بلکه اشاره به این دارد که خود مردم در اخالق و رفتارشان
عامل به عدالت و قسط باشند(ر.ک؛ همان ،ج.)435 :33
به نظر این نویسنده هدف رسالت انبیاء را میتوان در دو چیز خالصه کرد « :انقالب
عظیم و فراگیر علیه خودمحوری انسانها ،برای سوق دادن آنها به سوی آفریدگار جهان و
اعالم دنیای آیندۀ جاویدان بینهایت بزرگتر از دنیای فعلی»(همان ،ج )531 :33وی اصالح
جامعه را دور از شأن خدا و پیامبران دانسته و معتقد است ،ابالغ پیامها و انجام کارهای
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اصالحی و تکمیل دنیا ،در سطح مردم و دور از شأن خداوند و تنزل دادن مقام پیامبران
است(همان).

.9-0-9-8تفسیر «قسط» به مفهوم عدالت اجتماعی
برخی از مفسران این آیه را در مقام بیان هدف ارسال پیامبران میدانند و دراین باره
می گویند :هدف از اعزام این مردان بزرگ با این تجهیزات کامل همان اجراى" قسط و
عدل" است .در حقیقت این آیه به یکى از اهداف متعدد ارسال پیامبران اشاره مىکند
که"اقامه قسط" است که در آیه مورد بحث به آن اشاره شده و به این ترتیب اهداف بعثت
انبیا را در هدفهاى"فرهنگى" و"اخالقى" و" سیاسى" و" اجتماعى" مىتوان خالصه
کرد(ر.ک؛ مکارم شیرازى ،3133 ،ج )135 :51و یا بیضاوی در تفسیر خود به بعد سیاسی
عدالت اشارهمیکند و میگوید « :لِتقامَ بِهِ السّیاسۀِ»(بیضاوى 3432 ،ق ،ج.)330 : 2
سیدقطب نیز از دینپژوهان و مفسرانی است که مسئلۀ عدالت اجتماعی را با شناخت
سه عامل از جمله توحید ،پیوندمیزند .او در این رابطه میگوید :تا انسان به بینش توحیدی
نرسیده ،نمیتواند خود و جامعهاش را اصالح کند و برای آنکه جامعه اسالمی به هدایت و
سعادت رهنمون شود الزم است که مسلمانان در جهان بینیاشان بازنگری کنند .او معتقد
است برای اصالح جهان بینی افراد باید سه مقوله را مورد توجه قرار دهند؛ یکی اینکه
اسالم را خوب بشناسند ،دوم توحید؛ و در نهایت هدف خلقت را به خوبی درک کنند.
سید قطب معتقداست که با شناخت این مقوالت ،انسان میتواند به نقطه ایدئولوژی برسد.
به بیان دیگر با درک این مفاهیم ،میتوان برنامه زندگی را ،در راه سعادت و هدایت جامعه
که همان عدالت اجتماعی است ،ترسیمکرد و به این ترتیب میتوان از حوزه ایدئولوژی،
یعنی بایدها و نبایدها ،راهکارهای عملی به نام عدالت را ارائه داد(ر.ک؛ سید قطب:3121 ،
.)35 - 344
به عقیدۀ محمد حسین فضل اهلل به عنوان مفسری با رویکرد اجتماعی ـ اجتهادی،
مفهوم عدالت بسیار فراتر از مفهوم فردی و عبادیِ آن است .وی ذیل این آیه به برقراری
"قسط"به عنوان هدف رسالت انبیاء اشاره میکند و این سؤال را مطرح میکند که هدف
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اصلی نبوت در نهضت انبیاء چیست؟آیا این تنها یک هدف معنوی است که انسان را در
فضای روحانی در عالم غیب (مجردات) مستغرق میکند که بر خدای سبحان باز میشود و
به شکل حرکتی عبادیِ خالص قلبی ،وجدانی و حضوری است این حرکت انبیا ،حرکتی
در دایره عباداتی مانند نماز و روزه و  ...است؟ یا اینکه هدف آنها ،هدف گستردهای در
زندگانی است که به سَمتهای مختلفکشیده میشود ،تا بین جنبهی روحی و معنوی با
بُعد مادی ارتباط ایجادکند؟ تا بتواند بین جوانب مختلفی مانند کلمات ،افعال ،موقعیتها و
ارتباطات انسان با دیگران ،تعادل و توازن ایجاد کند .به طوری که کسی به حقوق و
واجبات دیگری دست درازی نکند؟ معنای تشریعی «عدل» (هر دارای حقی به حق خود
برسد) به آن اشاره میکند و انسان را به رفتن به این سمت تربیت میکند .در این صورت
«انسان عادل» کسی است که منطبق با «دین عدل» پیش میرود و زندگی را بر اساس
عدالت بنا میکند .سپس میگوید :آیهی پیش رو ،بر معنای دوم تأکید میکند و رسالت را
حرکتی در عالم واقع و نه تنها در عالم روح قرار میدهد(ر.ک؛ فضل اهلل ،3433 ،ج:55
 )42و به این ترتیب تفسیر قسط را بسط میدهد و از حوزۀ یک فضیلت فردی فراتر معرفی
می کند .بنابراین از نظر فضل اهلل عدالتی که برقراری آن جزء اهداف رسالت انبیاء است ،در
تمامی جنبههای زندگی مادی و معنوی انسان را در بر میگیرد و نه در مسائل معنوی و
اخروی محصور است و نه امورات فردی انسان.
شهید مطهری نیز از جمله مفسران و متفکرانی است که به این آیه به عنوان هدف
بعثت پیامبران احتجاج میکند .ایشان با طرح این سؤال که آیا واقعا این زندگى دنیایى بشر
نیازى به پیغمبران دارد یا ندارد؟ از این آیه یاد میکند و میگوید« :ما مىبینیم قرآن تنها
مسأله عالم آخرت را بیان نمى کند ،مسأله زندگى دنیا را هم از نظر هدف انبیاء مطرح
مىکند ،خیلى هم واضح و صریح» (مطهری ،3130 ،ج.)533 :3
در بیان شهید مطهری ارتباط عمیقی بین برقراری عدالت در اجتماع و توحید است و
به بیان دیگر از نظر ایشان عدالت اجتماعی روی دیگر سکۀ توحید میباشد .ایشان در این
رابطه میگوید« :عدالت اجتماعی همان توحید عملی در سطح اجتماع است و دعوت به

 | 08فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی | سال سیزدهم |شماره  | 84بهار 0810

خدا و شناختن او و نزدیک شدن به او یعنى دعوت به توحید نظرى و توحید عملى فردى؛
اما اقامه عدل و قسط در جامعه یعنى برقرار ساختن توحید عملى اجتماعى»(همان ،ج: 5
.)334
به نظر میرسد این بیان شهید مطهری در باب عدالت اجتماعی ،یکی از عمیقترین
تعاریف از عدالت اجتماعی است که توسط جامعهشناس معاصر؛ دکتر شریعتی نیز مطرح
شدهاست .ایشان نیز در باب عدالت اجتماعی به مسئلۀ توحید اشاره میکند و میگوید:
عدالت اجتماعی عبارت است از برابری طبقاتی و برابری حقوق انسانی براساس نظامی که
زیر بنایش توحید و روند پتانسیل توحید است و روبنایش عدل جهانی است(ر.ک؛
شریعتی112 :3125 ،؛ مرامی .)312 :3123،به این ترتیب او بین توحید و عدل جهانی اتصالِ
اصیلی برقرار میکند و توحید را زیر بنایی میداند که روبنا و به بیان دیگر مظهرش در
اجتماع ،عدالت است.
در اندیشۀ بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران نیز میتوان جایگاه عدالت اجتماعی را
در منظومۀ اهداف بعثت انبیاء دید« .مقصود انبیاء از کوششها و جنگهایی که با مخالفین
میکردند ،کشورگشایی و اینکه قدرت را از خصم بگیرند و در دست خودشان باشد
نبوده ،بلکه مقصود این بوده که یک نظام عادالنه به وجود آورند تا به وسیله آن احکام
خدا را اجرا کنند»(قاضی زاده .)130 :3133 ،ایشان برقراری حکومت اسالمی را برای
برقراری عدالت در جامعه الزم میدانند و تا جایی که عدالت اجتماعی سوای حکومت
اسالمی از منظر ایشان مفهومی ندارد .بنابراین میتوان عدالت اجتماعی را در اندیشه امام،
جزء از اهداف اسالم دانست که با پیاده شدن نظام اسالمی همه نیازهای معنوی و مادی
جامعه بر طرف میشود و عدالت اجتماعی هم که یکی از نیازهای اصلی مردم است ،برقرار
خواهد شد(ر.ک؛ امام خمینی ،3123 ،ج .)35 :3

.3-8تبیین نظرات مفسران حول واژۀ قسط و داللت آیۀ مذکور
ما با دو دیدگاه تفسیری متفاوت ذیل این آیه روبرو هستیم که نتیجۀ آن عالوه بر برداشت
مختلف از واژۀ "قسط" در داللت آیه و در نهایت تعیین قلمرو دین تأثیر مستقیم دارد.
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بنابراین با توجه به اهمیت موضوع باید مبانی هر یک از دو دسته تفاسیر را مورد بررسی
قرار داد و با تبیین ادله یکی را بر دیگری ترجیح داد.
برای ارزیابی یک نظریۀ تفسیری در مورد کلیدواژهای در یک آیه الزم است که
دیگر واژگان همان آیه که در داللت آن تأثیر مستقیم دارند نیز مورد بررسی قرار داد .در
آیۀ  52سورۀ حدید از جمله واژگان به کار رفته که در درک مفهوم «قسط» میتوانند مؤثر
واقع شوند عبارتند از" :بیِّنات"« ،کتاب» و «میزان».

« .0-3-8میزان»و تأثیر آن بر مصداق واژۀ «قسط»
با بررسی اقوال تفسیری حول واژه میزان در آیۀ مذکور روشن شد ،که بیشترین تشتت آراء
در رابطه با این واژه است و در تفسیر«قسط» مستقیماً مؤثر است.

.0-0-3-8تفسیر «میزان» با مصداق مادی آن
از طرفی بررسی آراء تفسیری حول واژۀ میزان ذیل آیۀ  52سورۀ حدید نشان میدهد که
عدهای از مفسران آن را در مصداق مادیاش تفسیر کردهاند و گفتهاند :میزان همان
ترازویی است که آلت سنجش کاال میباشد و حتی به دو کفه داشتن آن نیز اشاره کردهاند
(ر.ک؛ طوسی ،بیتا ،ج214 :3؛ نحاس ،3453 ،ج544 :4؛ ابن جوزی ،3455 ،ج513 :4؛
طبرسی ،3135 ،ج 121 :3؛ زمخشرى 3403 ،ق ،ج 420 :4؛گنابادی ،3402 ،ج 323 :4و )...
و در توجیه این تفسیر و تناسب با ادامۀ آیه گفتهاند :ما ترازو نازل کردیم تا مردم به عدالت
در معامالت خود عادت دهیم و در نتیجه دیگر خسارت و ضرری نبینند و اختاللی در
وزن ها پدید نیاید و نسبت میان اشیاء مضبوط شود و وجه تناسب آن را با عدالت اجتماعی
اینگونه توجیه کرده اند که چون قوام زندگی بشر به اجتماع است ،و قوام اجتماع هم به
معامالتی است که در بین آنان دائر است و یا مبادالتی که با دادن این کاال و گرفتن آن
کاال صورت می گیرد ،و معلوم است قوام این معامالت و مبادالت در خصوص کاالهایی
که باید وزن شود به این است که نسبت میان آنها محفوظ شود و این کار را ترازو انجام
میدهد( .طباطبائی ،3405 ،ج  333 :33و ترجمه .)103
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.9-0-3-8تفاسیر "میزان" با مصداق معنوی آن
و در مقابل عده ای دیگر از مفسران معتقدند میزان را در این آیه ،غیر مادی است و
مصادیقی که بیان کردهاند همگی بر این مبنا استوار است.
عدهای از ایشان با توجه به معنای لغوی و تناسب با سیاق آیه میزان را همان «عدل»
تفسیر کردهاند( .سمرقندی ،بیتا ،ج 403 :1و طبری ،3435 ،ج  313 :53؛ ابوالفتوح رازى،
 3402ق ،ج40 :33؛ فخر رازی ،3450 ،ج 430 :53؛ابن عاشور ،بیتا ،ج134 : 53؛ و .) ...
که این تفسیر احتماالً از باب تناسب و تقدّم رُتبی وسیله و هدف است یعنی به وسیلۀ میزان
است که میتوان عدل را برقرار کرد.
معنای دیگر "میزان" امام است که در تفاسیر روایی ـ شیعی به آن اشاره شدهاست.
(قمی ،3123 ،ج121 :5؛ عروسى حویزى ،3432 ،ج 543 :2؛ فیض کاشانى ،3432 ،ج:2
 312و) .حق هم معنای دیگری از میزان است که در تفاسیر به آن اشاره شدهاست(.نحاس،
 ،3453ج ) 544 :4نیز از دیگر آراء تفسیری است که در میان اقوال مفسران ،در تبین میزان
به چشم میخورد؛ که هر دو در مقام بیان مصادیقی از میزان هستند.
مرحوم طباطبائی و آیت اهلل جوادی آملی ،میزان را در این آیه را ،دین تفسیر
کردهاند .مرحوم طباطبائی در این رابطه مینویسد :به این دلیل که دین عبارت است از
چیزی که عقاید و اعمال اشخاص با آن سنجیده میشود و این سنجش هم مایۀ قِوام
زندگی سعیده انسان اجتماعی و انفرادی است (ر.ک؛ طباطبائی ،3405 ،ج  )501 :33و
شاگرد ایشان نیز در تایید نظر استاد میگوید :میزان همان دین الهی است ،چون هرگز
تخلفبردار و اختالف پذیر نیست و خود صراطِ مستقیم است( .ن.ک:سایت اسراء ،تفسیر
تسنیم جلسه هفدهم ،3132/30/52 ،کد خبر )30113132:عالوه بر ایشان تفسیر نمونه یکی
دیگر از تفاسیر معاصر نیز ،ذیل آیه مینویسد :و اما میزان به معنى وسیله وزن کردن و
سنجش است که مصداق حسى آن ترازوهایى است که وزن اجناس را با آن مىسنجند،
ولى مسلماً در اینجا منظور مصداق معنوى آن است ،یعنى چیزى که تمام اعمال انسانها را
مى توان با آن سنجید ،و آن احکام و قوانین الهى ،و یا آئین او به طور کلى است ،که معیار
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سنجش نیکیها و بدیها ،و ارزشها و ضد ارزشها است (.مکارم شیرازی ،3133 ،ج:51
 ) 133نویسندگان این تفسیر نیز گرچه اشارۀ مستقیم به لفظ دین نکردهاند ولی چنین
محتوایی میتوان از آن برداشت کرد .به همین ترتیب مفسران دیگری نیز میزان را همان
دین و شریعت تفسیر کردهاند(ر.ک؛ خطیب ،بیتا ،ج 323 :34و.)..
در تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن در باب تفسیر واژهی "میزان" عبارتی آمدهاست
که به نظر میرسد در مقام بیان مصداق دیگری برای تفسیر آن است .صادقی تهرانی در
تفسیر خود میگوید"« :میزان"عقلی و علمی و تطبیقی به وحی»(صادقى تهرانى،3122 ،
ج .) 330 :52مرحوم طباطبائی و تعدادی دیگر از مفسرین نیز ذیل آیه ،به تفسیر عقل از
میزان به نقل از مفسران دیگر اشاره کردهاند (ر.ک؛ طباطبائی ،3405 ،ج )335 :33که با
بررسی کتب تفسیری در دسترس ،منبع مستقیمِ آن یافت نشد .منتها از کنار هم قرار دادن
بیان مفسر الفرقان و اشارۀ دیگر مفسران عقل را نیز تفسیر دیگری از "میزان" میتوان نام
برد.
همان طور که قابل مالحظه میشود ،تمامی آراء تفسیری از جمله ،عدل ،امام ،حق ،
دین و عقل که مفسران در تفسیر واژۀ میزان در این آیه بیان کردهاند ،به جز ترازوی ظاهری
که وسیلۀ سنجش کاالست بر مبنای میزان غیر مادی است.

 .5تحلیل و بررسی دستاوردهای پژوهش حول آیه  95سورۀ حدید
.0-5مصداقشناسی«میزان» از منظر مفسر و تأثیر مستقیمِ آن بر مفهومشناسی
«قسط» در آیه
اولین نکتۀ قابل تأمل این است که بررسی اقوال مفسران نشان میدهد آنهایی که میزان را
به ترازوی ظاهری که وسیلۀ سنجش و وزن کاالست ،تفسیر کردهاند ،برای تناسب سیاق
آیه "قسط" را نیز به معنای عدالت در داد و ستد تحدید کردهاند .به عنوان نمونه در نقل
تفاسیرِ قسط بیان شد که طبرسی آن را عدالت در داد و ستد میداند ،هم او در مورد تفسیر
"میزان" در مجمعالبیان میگوید :ترازویی نازل کردیم با ایشان که دارای دو کفه است و با
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آن سنجیده میشود تا مردم در معامالتشان به عدل ،دادوستد کنند(ر.ک؛ طبرسی،3135 ،
ج )121 :3و در مقابل نویسندگان تفسیر نمونه ذیل آیه مینویسند« :اما «میزان» به معنى
«وسیله وزن کردن و سنجش» است که مصداق حسى آن ترازوهایى است که وزن اجناس
را با آن مى سنجند؛ ولى مسلماً در اینجا منظور ،مصداق معنوى آن است و به همین ترتیب
در مورد غرض آیه میگویند :و به هر حال هدف از اعزام این مردان بزرگ با این
تجهیزات کامل همان اجراى" قسط و عدل" است و باآلخره هدف دیگر «اقامه قسط» است
که در آیه مورد بحث به آن اشاره شده و به این ترتیب اهداف بعثت انبیا را در هدفهاى
«فرهنگى» و «اخالقى» و «سیاسى» و «اجتماعى» مىتوان خالصه کرد»(مکارم شیرازی،
 ،3133ج 133 : 51و .)135

 .9-5رابطه «قسط» و «عدل»
در واژهشناسی قسط دیدیم که به معنای تقسیم کردن به مساوات و عدل است و از باب
تناسب در فرهنگ قرآن با عدل در یک شبکۀ معنایی و حتی از منظر لغتشناسان مترادف
هستند .به نظر میرسد کاربرد قسط در این آیه به جای عدل و مشتقات آن ،اشاره به تقسیم
عادالنۀ مواهب مادی و موقعیتها و فرصتهای اقتصادی و سیاسی ،در جامعه است که در
تعریف عدالت اجتماعی به آن اشاره شد.

 .3-5تطبیق «قسط» در محدودۀ فردی یا اجتماعی زندگی انسان
در مقایسۀ این دو نظریۀ تفسیری نکتۀ دیگری در باب تفسیر "قسط" در آیه وجود دارد و
آن این است که با پذیرش تفسیر قسط به معناب رعایت عدالت در دادوستد و معامالت،
مصداق عدل در این آیه یکی از فضایلِ فردی است که از شئون تقوا میباشد و در این
صورت هم توصیه خداوند به عدالت در این آیه جنبۀ فردی دارد و نه اجتماعی .گرچه
ممکن است عده ای ادعا کنند که رعایت عدالت در داد و ستد و معامالت اثر اجتماعی
دارد و در برقراری عدالت در سطح اجتماع مؤثر است ،ولی "قسط" با این تفسیر یکی از
خصایص انسانی است و نمیتوان آن را با عدالت اجتماعی منطبق دانست .زیرا همانطور
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که هر فرد در تمام اعمال و رفتار خود با ملکۀ تقوا عدالت را در نظر میگیرد ،در داد و
ستد هم این فضیلت بروز خواهد داشت و همانطور که گفته شد گرچه تأثیر اجتماعی
دارد ولی در اصل نشأت گرفته از یک توصیۀ فردی است.
در مقابل اگر تفسیر "قسط" طبق نظر عدهای از مفسران ،به مفهوم عدالت اجتماعی
تطبیق داده شود ،و از طرفی تحلیل متفکرانی مانند شهید مطهری مورد پذیرش قرار بگیرد
که عدالت اجتماعی به عنوان ظهور توحید در جامعه است ،دیگر نمیتوان آن را خارج از
حوزۀ رسالت انبیاء دانست ،زیرا همگان بر سر اینکه توحید رسالت اصلی پیامبران است
اتفاق نظر دارند .و به این ترتیب آیه داللت اجتماعی دارد و قلمرو دین را در حوزۀ دنیوی و
اجتماعی اثبات میکند.

 .8-5نقش مردم در پیادهسازی "قسط" با توجه به آیه
یکی از نکات لطیف و قابل تأمل در عبارت "لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" که بعضی از مفسران
ذیل آیه به آن توجه کردهاند(ر.ک؛ مکارم ، 3133،ج135 :51؛ قرائتی ، 3122 ،ج)422 :3
این است که از خودجوشی مردم سخن میگوید و هدف ارسال انبیاء را برقرای عدالت و
اقامۀ قسط ،به اجبار یا به وسیلۀ قدرت قهریه بیان نمیکند ،بلکه مجری اصلی برقراری قسط
و عدل در جامعه را خود مردم معرفی میکند ،که بالواقع نیز در جوامع همینگونه است .به
این معنا که مردم نه تنها خود به صورت مستقل میتوانند بخشی از برقراری عدالت را به
عهده بگیرند بلکه با نظارت بر حاکمان خود و انتخاب درست ایشان و قیام در مقابل حاکم
ظالم  ،مهمترین نقش را در برقراری عدالت در جوامع خواهند داشت .و خداوند بارها در
قرآن صراحتاً سرنوشت هر قوم و ملتی را متناسب با عملکرد ایشان میداند(رعد 33/و )...
شاهدی دیگر بر این مدعا ،مرفوع بودن "النّاسُ" است که از لحاظ نحوی داللت بر فاعل
بودن آن دارد.
با توجه به این طرحواره آیه میتوان نتیجه گرفت ،مسیر و ابزار برقراری عدالت در
حد تئوریک از ناحیهی شارع مقدس ،توسط انبیاء تبیین شدهاست؛ منتها اجرای برنامهها به
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عهدهی مردم سپرده شدهاست و اساساً هدف بعثت انبیاء در یک جامعهی عدالتورز که
افرادِ آن قصد برپایی عدالت را دارند ،محقق میشود.

 .5-5نقش "انزال حدید" در تطبیق قسط بر محدودۀ اجتماعی آن
یکی دیگر از دالیل محکمی که داللت آیه به عدالت اجتماعی را به وسیلۀ آن میتوان
اثبات کرد و نظریه تفسیری در این رابطه را ترجیح داد ،این است که آیه در ادامه می-
فرماید" :وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ".
به نظر اکثر مفسران حدید به معنای نمادی برای قدرت در مقابل دشمنان یک جامعه
از بیرون یا افرادی در جامعه که از چارچوبِ عدالت خارج شدهاند و مانع اجرای قسط و
عدل خواهند بود(ر.ک؛ بیضاوی ،3432 ،ج330 :2؛ مکارم شیرازی ،3133 ،ج  131 :51و
 )...از سویی کلمۀ بأس در لغت به معنای شدت و قوت و همچنین تأثیر شدید است (ر.ک؛
راغب اصفهانی321 :3435 ،و  ) ...منتها برخی گفتهاند بأس به معنای جنگ است(ر.ک؛
فراهیدى3403 ،ق ،ج )132 :3و غالباً در این معنا استعمال میشود و همۀ اینها قرائنی است
که ذکر حدید در آیه از این جهت است که به طور مدام در جنگها و دفاعها نیاز به آهن
وجود داشته و اقسام سالحهایی که بشر در طول تاریخ ساختهاست از آهن بوده و حتی با
تغییر مقتضیات زمان و پیشرفت علم در این مسئله تغییری حاصل نشده و اگر در گذشته از
آن برای ساخت شمشیر و زره استفاده میکردند اکنون برای ساخت توپ و تانک و
موشک هم از آهن استفاده میکنند .به این ترتیب اگر مظهر بأس ،جنگ و حدید ،از
وسایل مورد نیاز آن باشد ،نمیتوان گفت "قسط" در این آیه به داد و ستد در معامالت
اشاره دارد زیرا هیچ وجه تناسبی بین صدر و ذیل آیه وجود نخواهد داشت.

 .6-5سه ابزار مهم برای برقراری عدالت در جامعه با توجه به آیه
درکل وقتی به آیه را به صورت یک منظومۀ منسجم نگاه میکنیم ،خداوند از سه ابزار مهم
یاد کرده است و فرموده پیامبران را با دالیل روشن و مبیِّن فرستادیم تا دلیلی بر صحت
ادعای ایشان باشد و مردم به آنها ایمان بیاورند و کتاب را که حاوی احکام شرعی است به
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همراه میزان به عنوان معیار سنجش حق از باطل نازل کردیم تا مردم به عدل قیام کنند.
چطور ممکن است این سه ابزار در کنار ذکر بأس و حدید که یادآور جنگ و ابزار جنگی
است ،همگی برای برقراری عدل در داد و ستد بین مردم باشد؟! اهمیت این کلیدواژهها در
آیه خبر از امری مهم که همانا برقراری آرمان بشری است میدهد و تحدید آیه به توصیۀ
اخالقی عدل در حوزۀ فردی قابل اقناع نیست .بنابراین میتوان گفت نگاه کلی به مجموع
آیه ،این نظریۀ تفسیری را مورد مناقشه قرار میدهد و اثبات میکند که آیه به عدالت
اجتماعی به عنوان هدف اصیل بعثت انبیاء ،داللت دارد.
آخرین قرینه برای اثبات اجتماعی بودن عدل در این آیهمدنی بودن سوره است.
سورۀ حدید از منظر قرآن پژوهان بعد از هجرت پیامبر و در زمانی که جامعۀ مدنی تشکیل
شده بود نازل شدهاست و یکی از ویژگیهای سور مدنی این است که آیات آن جنبۀ
اجتماعی و در جهت ساختن یک جامعۀ توحیدی است(ر.ک؛ رامیار.)204 :3123 ،

بحث و نتیجهگیری
 . 3اینکه قسط در لغت به معنای عدالت است ،اتفاق نظر وجود دارد؛ اما مصداق و گستره
قسط و تطبیق آن به عدالت اجتماعی طبق آیه  52سوره حدید ،اختالفنظرهایی میان
اندیشمندان وجود دارد و مفسران حوزه رعایت عدالت در این آیه را مشخص نکردهاند.
 .5افرادی که قائل به جامعیت قرآن در گستره حداقلی هستند ،آیه  52سوره حدید را در
مفهوم رعایت قسط و در میان خود مردم میدانند.
 .1برخی اندیشمندان آیه  52سوره حدید را دال بر عدالت اجتماعی میدانند و معتقدند که
با استناد به این آیه شریفه ،از هدفهای مهم ارسال انبیاء ،برقراری عدالت است و از
اهداف اساسی اسالم ،برقراری عدالت است که ارتباط مستقیمی با قسط دارد.
 .4همچنین با استناد بر این آیه ،قلمروی اجتماعی دین نیز قابل اثبات است و نمیتوان طبق
ادعای برخی از اندیشمندان و دینپژوهان ،رسالت انبیاء را در شناساندن توحید و خبر از
معاد و خودسازی فردی خالصه کرد.
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 .2با توجه به اینکه موحد ساختن فرد از نظر همۀ دینباوران جزء رسالت اصلی انبیاءست،
ایشان نمی توانند با توجه به وابستگی افراد به جامعه نسبت به شئون اجتماعی انسان بی
تفاوت باشند .به عبارت دیگر ،میان انسانِ موحد و جامعۀ موحدانه یک ارتباط دوسویه
است و همانطور که افراد موحد اجزای سازندۀ یک جامعۀ موحدانه هستند ،برقراری
عدالت اجتماعی و به تعبیر دیگر توحید عملی در اجتماع بستر بسیار مناسب و حتی
ضروری برای سعادت افراد به نظر میرسد.
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