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چکيده
عدالــت اجتماعــی ،مبنــای اساســی جامعــه پــردازی در اندیشــه دینــی اســت .شــناخت نرمافــزار عدالــت،
بــدون دســتیابی بــه مفهــوم شناســی دقیــق قرآنــی از عدالــت اجتماعــی ،میســر نیســت .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه پژوهشهــای اســامی در عرص ـهی عدالــت اجتماعــی ،اغلــب بــه تحمیــل معنــای ارتــکازی یــا ناقــص
پژوهنــدگان از عــدل و قســط بــر نظریهورزیهــا دچــار شــده و اصــل و فــرع ،مشــتبه گشــته اســت .در پژوهش
حاضــر ،بــا روش تحقیــق موضوعــی ،بــه مفهــوم شناســی عــدل و قســط و نســبت بیــن ایــن دو میپردازیــم.
ســپس در پرتــو ایــن مفهــوم شناســی ،بــا رجــوع بــه تفســیر المیــزان ،تــاش شــده اســت تــا نرمافــزار
جامعهپــردازی مبتنــی بــر قســط و عــدل تدویــن گــردد .بــر ایــن اســاس ،جامعهپــردازی ،از مســیر قــوام دیــن
محقــق میشــود کــه خــود ،در پرتــو ســه مؤلفه کلیــدی قــدرت ،ثــروت و پیوندهــای اجتماعی عمــل میکند.
پیوندهــای اجتماعــی ،بنیادینتریــن الی ـهی جامعهپــردازی اســت کــه روابــط اقتصــادی در خدمــت تقویــت
ایــن پیوندهــا و انســجام اجتماعــی تعریــف میشــوند .نظــام سیاســی و نهــاد قــدرت نیــز بهعنــوان تنظیمگــر
روابــط اجتماعی-اقتصــادی ،خــود نیازمنــد تقویمــی درونــی مبتنــی بــر طاعت اســت .همچنین مؤلفــه معنویت
بهعنــوان مؤلفــه چهــارم ،بهمثابــه روحــی بــر کالبــد جامعــه پــردازی ،عدالــت اجتماعــی را در خدمــت توحیــد
قــرار میدهــد.
کلید واژهها  :جامعه پردازی ،عدالت اجتماعی ،معنویت ،قوام ،قرابت.
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 .1مقدمه
عدالــت اجتماعــی یکــی از کالن ایدههایــی اســت کــه در تکتــک ســاختارها و رفتارهــای اجتماعــی،
پنهــان شــده اســت و هیــچ ســاختار و مداخلـهای را نمیتــوان یافــت مگــر آنکــه در پرتــوی شــرح و تفســیری
از عدالــت اجتماعــی ،خــود را ســامان داده باشــد .عدالــت همــواره نشــانگر یکــی از شــاخصهای وضعیــت
مطلــوب در ذهــن اندیشــمندان بــوده اســت .هــر کســی متناســب بــا تصــور و پیشفرضهــای خویــش ،آن را
بــا معیارهایــی تعریــف کــرده اســت .در اندیشــه اســامی نیز عدالــت ،جایــگاه ویژهای در ســطح فــرد و جامعه
و بهتبــع در ســطح حکومــت داشــته اســت .گفتــه میشــود کــه یکــی از بزرگتریــن اهــداف انبیــاء نیــز اقامــه
قســط و عــدل و هدایــت مــردم از مســیر عدالــت بــه ســمت توحیــد اســت .امــا ایــده عدالــت اجتماعــی از منظر
اســام چیســت و چگونــه میتوانــد در ســاخت جامعــه ،نقشآفرینــی کنــد؟
بررســی عدالــت اجتماعــی از منظــر اســامی را میتــوان از زوایــای مختلفــی دنبــال کــرد؛ مطالعــات قرآنی-
تفســیری ،مطالعــات روایــی ،مطالعات تاریخــی ،مطالعات فلســفی-کالمی ،مطالعــات اندیشـهای و  . ...به دلیل
آنکــه قــرآن کریــم مهیمــن بــر همــه منابــع دیگــر اســت ،ترجیــح پژوهــش حاضــر بــر مطالعــات قرآنــی-
تفســیری اســت .قــرآن بــا چــه الفاظــی بــه عدالــت اجتماعــی پرداختــه اســت؟ موضــوع عدالــت اجتماعــی در
قــرآن کریــم چیســت؟ ابعــاد موضوعــی عدالت اجتماعی چیســت؟ تعریف عدالــت اجتماعــی و معیارهای آن
چیســت؟ آیــا عدالــت اجتماعــی تــک معیــاره و ثابــت اســت؟ نســبت عدالــت اجتماعــی بــا ســایر ارزشهــای
اجتماعــی بــه چــه صــورت اســت؟ عدالــت اجتماعــی ،چگونــه محقــق میشــود؟ و ســؤاالتی ازایندســت را
بایــد در مطالعــات قرآنی-تفســیری پژوهــش حاضــر پاســخ گفــت.
در گام اول ،بزرگتریــن چالــش ایــن اســت کــه واژگان عــدل و قســط دچــار یــک اغتشــاش مفهومی شــده
و صرفـاً در کاربردهــا ،اشــتراک لفظــی دارنــد .بــه نظــر میرســد در حــوزه اندیشــه اســامی نیــز چنیــن امــری
رخ داده اســت .بــرای اینکــه بدانیــم مفهــوم قســط و عــدل چیســت و خداونــد چــه چیــزی را موضــوع ایــن دو
واژه میدانــد ،بهتریــن راه ،مراجعــه بــه قــرآن کریــم و اســتنطاق مفهــوم و موضــوع قســط و عدل از خــود قرآن

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالیازدهم شماره دوم پاییز و زمستان 1399

کریــم ،از مســیر روش تحقیــق موضوعــی اســت .در گام دوم از مفهــوم شناســی فراتــر رفتــه و ســعی خواهیــم
کــرد تــا عدالــت اجتماعــی را مبتنــی بــر نگاهــی قرآنی-تفســیری بــه مقــام نظریهپــردازی داخــل کنیــم .در این
مقــام ،بــا تأســی بــه تفســیر شــریف المیــزان ،مــدل قرآنــی عدالت اجتماعــی را توســعه نظــری خواهیــم داد.
 .2مفردات
قرشــی ( ،1371ج ،4ص )302 .در قامــوس قــرآن ،یمنــی (1425ه ،ص )13 .در الترجمــان عــن غریــب القرآن
و راغــب اصفهانــی (1412ق ،صــص )553-551 .در مفــردات الفــاظ القــرآن عــدل را در معنــای برابــری و
مســاوات دانســتهاند .مصطفــوی (1430ق ،ج ،8صــص )71-63 .در التحقیــق فــی کلمــات القــرآن ،مــاده اصلی
عــدل را توســط بیــن افــراط و تفریــط بــه نحــوی کــه زیــاده یــا نقصانــی نباشــد ،دانســته اســت .بــر ایــن مبنــا،
عدالــت مخالــف جــور اســت کــه هــر نــوع انحرافــی از حق را شــامل میشــود .توســط به تناســب اســتعماالت
مختلــف ،بــر اقتصاد ،مســاوات ،قســط ،اســتواء و اســتقامت اطــاق دارد .عالمه مصطفــوی ،عدالــت را برگرفته
از آیــات قــرآن ،در ســه ســطح مطــرح میکننــد :در رأی و افــکار ،در صفــات نفســانی ،در اعمــال .زبیــدی
(1404ق ،ج ،29صــص )455-443 .در تــاج العــروس نیــز عــدل را در معنــای توســط بیــن افــراط و تفریــط در
نظــر گرفتــه اســت .در مقابــل ،مصطفــوی (1430ق ،صــص ،)289-285 .مــاده اصلــی قســط را ایصــال شـیء
بــه جایگاهــش و ایفــای حــق در محلــش میدانــد .لــذا قســط را در مقــام اجــرای عــدل و اِعمــال خارجــی آن
قــرار داده اســت .بنابرایــن قســط را در جایــگاه عــدل ،جــور و انحــراف نمیتــوان بــه کار بــرد .راغــب اصفهانی
(1412ق ،ص ،)670 .قســط را ســهم و نصیــب عادالنــه میدانــد .زبیــدی (1404ق ،ج ،20ص )24 .نیــز قســط
را همــان عــدل دانســته اســت .بنابرایــن در نســبت بیــن عــدل و قســط و نیــز معنــای هــر یــک از ایــن دو واژه،
اتفــاق نظــری در مفــردات نیســت.
مبنــای پژوهــش حاضــر در مفهــوم شناســی ،پذیــرش اصــل عــدم تــرادف و عــدم اشــتراک اســت .اصــل
عــدم تــرادف بــه معنــای آن اســت کــه هیــچ دو واژهای در قــرآن کریــم بــه یــک معنــا اســتعمال نشــده اســت.
الفــاظ در عیــن اینکــه میتواننــد ارتبــاط معنایــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند امــا بههیچوجــه نمیتــوان دو لفــظ
بــا معنــای واحــد را یافــت .البتــه عــدم تــرادف بــه معنــای آن نیســت کــه مصادیــق الفــاظ هــم لزومـاً متبایــن
هســتند .بهطــور مثــال دو واژه عــدل و قســط گرچــه متــرادف نیســتند امــا بــه لحــاظ معنایــی بــا هم مرتبــط بوده
و ممکــن اســت مصادیــق واحــدی داشــته باشــند .1اصــل عــدم اشــتراک نیــز بــه معنــای آن اســت کــه گرچــه
یــک لفــظ میتوانــد بــه صــورت کلــی ،چنــد معنــای مرتبــط یــا متفــاوت یــا متضــاد را بــر خــود حمل کنــد اما
در قــرآن کریــم ،یــک لفــظ در هــر اســتعمال خــود ،صرفـاً یــک معنــا را بــر خــود میپذیــرد .بــر ایــن اســاس،
در قــرآن کریــم ،هیــچ لفظــی از حیــث معنــا ،تکــراری نیســت .یــک لفــظ واحــد در عین اینکــه در مــاده خود،
معنــای مشــترکی دارد امــا بــا توجــه بــه هیئــت لفــظ و ســیاق کالم ،معنــای منحصــر بــه فــردی خواهد داشــت.2
 .1اصــل عــدم تــرادف دارای موافقــان و مخالفانــی اســت .جهــت مطالعــه بیشــتر ادلــه مخالفــان عــدم تــرادف ،رجــوع شــود بــه :ربانــی ،محمــد حســن ( .)1379ترادف
در واژههــای قــرآن .پژوهشهــای قرآنــی ،شــماره  23و  .269 -254 ،24نکونــام ،جعفــر ( .)1384تــرادف در قــرآن کریــم .پژوهــش دینــی ،شــماره .100-83 ،12
 .2اصــل عــدم اشــتراک دارای موافقــان و مخالفانــی اســت .جهــت مطالعــه بیشــتر ادلــه مخالفــان عــدم اشــتراک ،رجــوع شــود بــه :ربیــع نتــاج ،ســید علــی اکبــر
( .)1384اشــتراک لفظــی در قــرآن .مجلــه دانشــکده علــوم انســانی ،شــماره .188-169 ،10
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 .3روش و گزارش پژوهش
پژوهشهــای موجــود قرآنی-تفســیری در عرصــه عدالــت ،گاهــی از اصــل عــدم اشــتراک و عــدم تــرادف
تخطــی کــرده انــد؛ گاهــی در الیــه مفهــوم شناســی متوقــف مانــده انــد و توســعه نظــری خــود را ادامــه نــداده
انــد؛ گاهــی مبتنــی بــر مفهــوم شناســی دقیــق و صحیــح ،بســط نظــری نیافتــه انــد؛ گاهــی بــا تلقــی ارتــکازی و
نــه قرآنــی خــود بــه اســتخراج نکتــه ،داللــت یــا مــدل پرداختــه انــد .در پژوهــش حاضــر مبتنــی بــر مفهــوم
شناســی ،بــه طــرح چارچــوب قرآنی-تفســیری پرداختــه شــده اســت .بدیــن منظــور روش الهــی زاده ()1393
و لســانی فشــارکی و مــرادی زنجانــی ( )1391مبنــا قــرار گرفــت و از نــکات خامــه گــر ( )1386و تــا حــدی
تکنیکهــای قائمــی نیــا ( 1389و  )1390بهــره گرفتــه شــد.
مفهومپــردازی عدالــت اجتماعــی مبتنــی بــر روش تحقیــق موضوعــی قرآنــی اســت و نــکات و داللتهــای
حاصــل از مراجعــه بــه تفســیر المیــزان ،در صــورت انطبــاق ،صرفـاً در جهت توســعه چارچــوب قرآنــی به کار
گرفتــه خواهــد شــد .در ایــن مقالــه ،بــه دنبــال شــناخت قســط ،ســاختار ارتباطــی آن بــا ســایر مفاهیــم و نحــوه
اتصــال آن بــا جامعــه هســتیم .ازایـنرو ،روش تحقیــق موضوعــی ،قــرآن بــه قــرآن ،مبتنــی بــر فهــم از مســیر
اصالــت الفــاظ ،فهــم ســیاقمند و ســاختارمند و نهایتـاً مؤمنانــه در تناســب بــا موضوع ایــن پژوهش اســت .برای
بررســی موضــوع عدالــت اجتماعــی در قــرآن کریــم گامهــای ذیــل طــی شــدند:
تدبر موضوعی و مجموعی قسط و عدل در سیاق آیات مربوطه
جمعبندی دریافتهای ناظر به موضوع قسط و عدل و نسبت شناسی قسط و عدل
تالوت کامل قرآن کریم و استخراج آیاتی که با نشانههای لفظی ،ارتباط معنایی با قسط و عدل دارند.
تدبـر موضوعـی مجموعـی امـا تقلیل یافتـه واژگان قریـب به موضـوع عدالت برای توسـعه ابعاد قسـط و عدل:
ریشـههای صراط ،وزن ،فسـاد ،اصالح ،فحشـا ،قوام ،مال/بنون /نفر/اوالد ،حرث و نسـل ،جهاد با اموال و انفس.
بررســی تفســیر المیــزان ذیــل آیــات قســط و عــدل ،ذیــل آیــات قریــب بــه موضــوع قســط و عــدل و ذیــل
برخــی از غــرر آیــات تفســیر شــده در المیــزان
جمعبندی و تبویب برداشت های ناظر به موضوع قسط و عدل
 .4مفهوم شناسی عدل در قرآنکریم
َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
َْ ْ
َ َ َ ََ ْ َ ْ
 12نــوع ُاســتفاده ٌ(عــدل ،ذوي عــد ٍلِ ،بالعــد ِلِ ،لعـ ِـدل ،يع ِدلــون ،فاع ِدلوا،
واژه عــدل 28 ،بــار در  24آیــه ،در
َ ْ
َ ْ ً َ ْ
ْ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
عــدال ،عــد ٍلِ ،إن تعـ ِـدل ،أال تع ِدل ـوا ،أن تع ِدل ـوا ،عــدل) در  11ســوره (انفطــار ،طــاق ،حجــرات ،شــوری،
نمــل ،نحــل ،اعــراف ،انعــام ،مائــده ،نســاء ،بقــرة) ،ذکــر شــده اســت .تعــداد آیــات ســیاق 204 ،آیــه اســت.
بیشــتر آیــات در ســور غیرمفصــات و ابتــدای قــرآن هســتند .آیــات انفطــار ،7:طــاق 2:در ســور مفصــات
هســتند .بیشــترین تکــرار در ســوره انعــام ( 6بــار) و ســورههای بقــرة ،نســاء و مائــده (هــر کــدام  4بار) اســت .در
یــک نــگاه مجموعــی ،عــدل در قــرآن کریــم ،در چنــد مــورد اســتعمال شــده اســت:
 .4-1خصیصـه عـدم انحـراف از حـق ،حـق مـداری و تقـوا :عـدل در سـه مـورد ذوا عـدل
(مائده ،)95/ذوا عدل (مائده )106/و ذوی عدل (طالق ،)2/ناظر به داشـتن عدل برای مؤمنین در مقام شـهادت
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اسـتعمال شـده اسـت که بر یک ویژگی و خصیصه درونی و فردی انسـان داللت دارد .در دو مورد ان تعدلوا
(نسـاء )135/و اال تعدلـوا (مائـده )8/نیـز عدالـت در شـهادت دادن را و اذا قلتم فاعدلوا (انعـام ،)152/عدالت در
قـول را تابـع پرهیـز از ورود هواخواهیهـا و دشـمنیها قرار داده اسـت .در مجموع ،شـش مرتبه عدالـت را در
پرتـو حـق مـداری ،عـدم انحـراف از حـق و عـدم تبعیـض معنـا کرده اسـت .اعدلـوا (مائـده )8/نیـز مطلق حق
مـداری و عـدم انحـراف از حـق را از زاویه تقوا و مراقبت بر درون مورد تأکید قـرار میدهد .در اصل ،عدالت،
بـه معنـای تعـادل بر مسـیر حق و عدم انحراف و تبعیض نسـبت به بیان و اعمال حق به کار برده شـده اسـت که
در ایـن مقـام ،بـر تبعیـت فعل از باطن توجه شـده اسـت لـذا به مراقبت و تقوا ،رهنمون سـاخته اسـت.
 .4-2معـادل :عـدل در سـه مـورد در معنـای معـادل گرفتـن در عـرض خـدای تعالـی بـه کار رفته اسـت:
بربهـم یعدلـون (انعـام ،)1/یعدلـون (نمـل ،)60/بربهم یعدلـون (انعام .)150/همچنین سـه مورد بـه معنای معادل
و جایگزینـی از غیرجنـس ،در مقام جزای اخروی ،اسـتفاده شـده اسـت :ان تعدل کل عدل (انعـام ،)70/الیقبل
منهـا عـدل (بقـره ،)123/الیوخـذ منها عـدل (بقـره .)48/در یک مورد نیز ناظـر به جبران نقض حکـم و جزای
دنیـوی در عـدل ذلـک (مائـده ،)95/عـدل را بهعنـوان معادلی از غیرجنس اسـتفاده کرده اسـت .عـدل در این
اسـتعماالت نـه در معنـای تسـاوی و مثـل بودن ،بلکـه در معنای جایگزین و معادلی از غیرجنس اسـتفاده شـده
اسـت .چنانکـه مشـهود اسـت بیـن مثـل ،کفـاره و َعـدل (مائـده )95/و نیـز بیـن نفـس شـیء ،شـفاعت و َعدل
(بقرة48/و )123تفاوت گذاشـته شـده اسـت .اسـتعمال عدل برای شـرک نیز از همین روسـت چراکه خداوند
مثـل و ماننـدی نـدارد و سـعی شـده اسـت دیگرانی بهعنـوان جایگزیـن حضرت حق مطرح شـوند.
 .4-3برابـری و عـدم تبعیض :در دو مـورد (نسـاء3/و ،)129عدالـت در مقام نفی تبعیض بین همسـران
در مسـئله تعـدد زوجـات مطرح شـده اسـت .عـدل در این مقام نیز بیشـتر به نفی تبعیض بیجـا و فاحش توجه
دارد و قـرآن کریـم بیـان میکنـد که به دلیل تفـاوت در محبت قلبی بین زوجات ،اساسـاً امـکان برابری مطلق
وجـود نـدارد و بایـد در یـک عدالـت تقریبی ،رفتار نیکویی بـا همه زوجات برقـرار کرد.
 .4-4عــدم انحــراف در فعــل و امــر الهــی :در «تمــت کلمــه ربــک صدقــا و عــدال» (انعــام،)115/
بــه معنــای حــق محــوری و عــدم انحــراف از حــق در فعــل و امــر الهــی اســت .اراده الهــی محقــق میشــود و
ذرهای انحــراف در آن راه نــدارد.
 .4-5عـدم تبعیـض در کیفیت فعل :عدالـت در چهار مورد نیـز در مقام بیان کیفیت فعل ،طرح شـده
اسـت :عـدل در اصلاح بین مؤمنین (حجـرات ،)9/در حکم (نسـاء )58/و در کتابت و امالء (بقـره .)282/عدل
در ایـن مقـام نیـز بـه رعایت حـق و پرهیز از هر گونه انحـراف یا تبعیض در فعل اشـاره دارد.
 .4-6اسـتعمال مطلـق عدل :عدل در دو مورد اعـراف 181/و اعراف 159/بر سـیره عدالت ورزی امت
هدایتگـر تأکیـد دارد و عـدل را بـه صـورت مطلـق به کار برده اسـت؛ امتی که سـیره ایشـان بر عدل اسـت و
بـر مبنـای حـق ،عدالـت ورزی میکننـد .در سـه مـورد نیز امـر به عدل مشـاهده میشـود :امرت العـدل بینکم
(شـوری ،)15/یامـر بالعـدل (نحـل ،)90/یامر بالعدل (نحـل .)76/گرچه مقـام امر به عدل با مقـام عدالت ورزی
امـت هدایتگـر ،متفـاوت اسـت امـا در هر دو مقـام ،عدالت به صـورت مطلق به کار رفته اسـت.
 .4-7در قـرآن کریـم ،سـه گروه نسـبت به موضوع عـدل معرفی شـدهاند :آمرین بـه عدل
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کـه خـدا و رسـول هسـتند؛ امـت هدایتگر و عدالـت ورز؛ مردمی کـه اگر به خدا و رسـول ایمـان آورند و از
رسـول تبعیـت کننـد ،امید اسـت هدایت شـوند .امت عدالت ورز که سـیره عادالنـه دارند ،عدالـت را بر مبنای
حـق دنبـال میکننـد (یهـدون بالحـق و بـه یعدلون) .آمـر بالعدل نیز بر صراط مسـتقیم اسـت و چون بـر صراط
مسـتقیم اسـت ،آمر بالعدل میتواند باشـد و این شـأنیت را مییابد (من یامر بالعدل و هو علی صراط مسـتقیم).
ذات عـدل ،اسـتقامت بـر صراط مسـتقیم اسـت چراکه اگر اسـتقامت بـر صراط نباشـد ،امر به عـدل ،موهومی
میشـود .شـواهد قرآنـی مؤیـد آن اسـت کـه پیامبر اکـرم مصداق «علی صراط مسـتقیم» اسـت و امـکان «یامر
بالعـدل» دارد .بـه تعبیر حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه ،اسـتقامت بر صراط مسـتقیم برای حضـرت رب ،از
حیـث اسـتقاللی و برای پیامبر اکرم از حیث اسـتظاللی اسـت (اردبیلـی ،1381 ،ج ،2ص.)263 .
 .4-8تعــادل و تــوازن در خلقــت :انفطــار ، 7:عدالــت را مرحلـهای از کمــال خلقــت ،پــس از تســویه
و قبــل از صــورت دادن بــه خلقــت بیــان میکنــد .پــس عدالــت در ایــن مقــام ،ناظــر بــه فعــل الهــی ،تکویــن و
قبــل از صــورت اســت .پــس از خلقــت اجــزا و برقــراری ارتبــاط و نســبت بیــن آنهــا ،تعــادل بخشــی بــه کل
مجموعــه اجــزا را کارکــرد عــدل دانســته اســت .لــذا عدالــت در ایــن مقــام ،بیشــتر بــه معنــای تــوازن و تعــادل
اســت .در ایــن معنــا ،هماهنگــی و بهتبــع ،حرکــت غایتمــدار از عــدل اســتنباط میشــود؛ حرکتــی که از مســیر
خــود انحــراف و اعوجــاج نــدارد .در حقیقــت ،معنــای پنهــان تــوازن و تعــادل ،عــدم اعوجــاج از حــق و غایت
حقیقــی اســت .پــس عدالــت در فعــل الهــی (کلمــه رب ،خلقــت انســان ،جــزای اخــروی ،آمریــت به عــدل) و
نیــز در روابــط انســانی (حکــم ،اصــاح ،امــاء ،کتابــت ،قــول ،شــهادت ،تعــدد زوجــات ،جبــران نقــض حکم
و ســیره زندگــی وی) بــه کار بــرده شــده اســت.
از جمعبنــدی اســتعماالت فــوق میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه عــدل ،در اصــل و اســاس خــود بــر
«تعــادل و وســطیت» داللــت دارد .مبنــای ایــن تعــادل« ،حــق» اســت و هرگونــه انحــراف و تبعیــض نســبت بــه
حــق را بیعدالتــی میتــوان دانســت .آنــگاه کــه بــرای فعــل و امــر الهــی اســتعمال شــده اســت ،عــدم انحــراف
از حــق را مدنظــر دارد؛ آنــگاه کــه در مقــام قــول ،شــهادت ،اصــاح ،حکــم ،کتابــت و امــاء آمــده اســت از
نفــی تبعیــض و عــدم انحــراف از حــق ،ســخن میگویــد؛ آنــگاه کــه ســخن از شــرک دارد ،معادلـهای موهوم
را بــه تصویــر میکشــد؛ آنــگاه کــه در مقــام جــزا ،ســعی در یافتــن جایگزیــن دارد ،بــه ســراغ نوعــی معادلــه
مـیرود و در جایــی کــه طرفیــن معادلــه ،تقریبـاً برابرنــد ،عدالــت را در معنــای برابــری بیــن همســران اســتعمال
میکنــد .تعــادل در خلقــت نیــز بــر عــدم انحــراف و تطابــق خلقــت بــا تکویــن و غایــت آفرینــش اشــعار دارد.
پــس اصــل معنــای عــدل ،همــان «تعــادل و وســطیت بــر مبنای حــق» اســت و عــدول ،انحــراف و تبعیــض ،به
بیعدالتــی ختــم میشــود .ایــن تعــادل در حضــرت حــق بــه نحــو تــام وجــود دارد و بــرای انســان نیــز تعــادل
و وســطیت ناشــی از نوعــی ویژگــی درونــی اســت کــه تبعیــت از هــوی نفــس نداشــته باشــد و تحــت تأثیــر
دشــمنیها و کینههــا قــرار نگیــرد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه عدالــت ،اقــرب بــه تقواســت .از ایــن جهــت ،امر
بــه عدالــت و مقــام آمریــت بــه عــدل ،مخصــوص کســانی اســت کــه بر صــراط مســتقیم هســتند و از وســطیت
تــام برخوردارنــد .چراکــه غیرعــادل نمیتوانــد مقــام آمریــت داشــته باشــد و امــکان فعلی وجــود نــدارد .گروه
بعــد از آمــران بــه عدالــت ،عدالــت ورزانــی هســتند کــه از آنــان تعبیــر بــه امــت هدایتگــر شــده اســت .آنــان
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بــر صــراط مســتقیم نیســتند امــا بــر مبنــای حــق ،عدالــت ورزی میکننــد .ایــن عدالــت ورزی تابــع ایمــان بــه
خــدا و رســول و تبعیــت از آنــان اســت کــه نیازمنــد تقواســت .در نهایــت اینکــه عدالــت را بایــد یــک نــخ
تســبیح باطنــی در اتصــال طولــی خداونــد ،رســول ،امــت هدایتگــر ،قــوم و نــاس دانســت.
بــا ایــن بیــان ،انصــراف عدالــت در اســتعمال قرآنــی بــه برابــری دارای اشــکال اســت .همچنیــن بیان ایــن ادعا
کــه عدالــت ناظــر بــه رفــع اختــاف و تعــارض بیــن انســانها و انتخابهاســت ،آن نیــز دارای اشــکال اســت.
دقیقتــر آن اســت کــه بگوییــم عدالــت در حــوزه تعامــات انســانی ،بــه رعایــت جانــب حــق در همــه اشــکال
تعامــل ،انتخــاب و  ...اشــعار دارد .فــارغ از اینکــه موضــوع چیســت ،انســان عــادل همــواره و بــدون دخالــت
هــوای نفســانی یــا روابــط و شــبکه اجتماعـیاش ،اساسـاً بــر مــدار حــق گــردش میکنــد.
 .5مفهوم شناسی قسط در قرآنکریم
واژه قســط 27 ،بــار در  24آیــه ،در  7نــوع مشــتق (قاســط ،قســط ،تقســطوا ،مقســطین ،اَقســطوا ،قســطاس،
اَقســط) ،در  17ســوره (جــن ،ممتحنــه ،حدیــد ،الرحمــن ،حجــرات ،احــزاب ،شــعراء ،انبیــاء ،اســراء ،هــود،
یونــس ،اعــراف ،انعــام ،مائــده ،نســاء ،آلعمــران ،بقــرة) ،ذکــر شــده اســت 2 .بــار در معنــای منفــی در آیــات
14و  15ســوره جــن آمــده اســت .تعــداد آیــات ســیاق  225آیــه اســت .بیشــتر آیــات در ســور غیرمفصــات
و ابتــدای قــرآن هســتند .آیــات ممتحنــه ،8:حدیــد ،25:الرحمــن ،9:جــن 15-14:در ســور مفصــات هســتند.
بیشــترین تکــرار در ســور یونــس و نســاء (ســوره موضــوع) اســت.
1
استعماالت واژه قسط در قرآن کریم را میتوان در چند دسته ،طبقهبندی کرد :
قائم بالقسط بودن الله و مالئکه (آلعمران)18/
اتصال ارض و سماء (الرحمن)9/
جزای اخروی (انبیاء 47/و یونس4/و47و)54
مطلق امر به قسط (اعراف)29/
قوام ناس (حدید)25/
پاسداشت حقوق (نساء)135/
اقتصاد
وزن و میزان ،کیل و مکیال (شعراء ،182/اسراء ،35/هود ،85/انعام)152/
تجارت و بدهی (بقره)282/
اجتماع
یتیم (نساء ،127/نساء)3/
سیاست
حکم (مائده)42/
شهادت (مائده)8/
 .1باتوجه به اینکه ادامه مقاله در تشریح و توسعه قسط خواهد بود ،در اینجا از توضیحات پرهیز می شود
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خاتمه نزاع بین مؤمنین (حجرات)9/
تعامل با عدو تألیفی (ممتحنه)8/
قاسطین(جن)15-14/
از مجموع اسـتعماالت قسـط در آیات قرآن کریم به نظر میرسـد ،قسـط ناظر به سـهمها و حقهاسـت .این
سـهمها و حقهـا کـه موجبـات قوامیافتگـی اجتماع بشـری را فراهـم میکنند ،در یـک قاعده خاص و در سـه
بعـد اقتصـاد -اجتماع-سیاسـت ،چینش شـدهاند که ایـن قاعده کلـی را المیزان نامیده اسـت .المیزان که نشـئه
سـماوی دارد ،سـبب اتصال ارض و سـماء اسـت و آنچه انسـان به صورت کلی بدان امر شده اسـت ،اقامه وزن
بر اسـاس قسـط و عدم خسـران در المیزان اسـت .این کار هم نیازمند دسـتگاه صحیح سـنجش اقدامات و هم
نیازمند سـنجش درسـت اقدامات اسـت .خداوند نیز قائم بالقسـط اسـت و در جزای اخروی ،بر اساس قسط ،به
تطبیـق اعمـال انسـان بر موازین قسـط میپـردازد؛ فاما من ثقلـت موازینه ....و امـا من خفت موازینه  . ...رسـالت
انبیاء الهی و تجهیز آنان به کتاب و میزان ،با هدف قوام یافتن مردم به قسـط اسـت و نشـانگر آن اسـت که در
ترکیب رسـول-کتاب-میزان ،چارچوب قسـط مشخص شـده و قوام ،امکان تحقق دارد.
قســط عمـ ً
ا در ســه بعــد سیاســت-اقتصاد-اجتماع بــه تعریــف ســاختار تعامــات اجتماع انســانی میپــردازد
کــه بــرای تشــریح آن باید ســه محور سیاســت-اقتصاد-اجتماع را بر اســاس قســط ،تفصیــل داد .در ادامه ،یک
طبقهبنــدی از مفهومگیریهــای قرآنــی ذیــل آیــات ســیاق قســط ارائــه میشــود .آنچــه در ادامــه میآیــد
نشــان میدهــد که توســعه مفهومــی قســط ،از مســیر بررســی «قــوام ،وزن-میــزان ،مال-بنون-نفــر-اوالد ،جهاد
بــا امــوال و انفــس ،حــق ،ظلــم ،حکــم ،اصــاح ،فســاد ،فحشــاء ،صــراط» در قــرآن کریــم ،خواهدبــود.
 .6نسبت عدل و قسط در قرآنکریم
عــدل بــه معنــای توســط و نفــی تبعیــض اســت درحالیکــه قســط بــه تعریــف ،نظــام ســازی و جایابی ســهم،
حــق و روابــط میپــردازد .عــدل و قســط ،دو مفهــوم متفــاوت و متبایــن هســتند کــه از حیــث مصداق ،مســاوق
یکدیگرنــد .قســط و عــدل عــاوه بــر اینکــه در مقــام خلــق ،بــرای حضــرت باریتعالــی و مالئکــه مطــرح
هســتند ،در افعــال انســانی نیــز توأمــان حاضرنــد چراکــه اقامه قســط در الیــه ظاهر حیــات اجتماعی ،برآمــده از
عــدل در مراتــب باالتــر نفــس انســانی اســت .بنابرایــن عــدل در تمــام الیههــا و مراتــب انســانی حضــور دارد اما
قســط صرفـاً در الیــه حیــات اجتماعــی انســان اســت کــه ظهــور خارجــی دارد (در واقع اســتعمال قســط در این
مقــام ،دقیــق تــر اســت) .گرچــه ســاختار قســط و حیــات اجتماعــی انســان در انطبــاق بــا مراتب مختلف هســتی
و انســان تعریــف میشــود امــا محــدود بــه ایــن مرتبــه اســت .پس درســت اســت که القســط هــو العــدل و لکن
العــدل هــو القســط تــا حــدی غیــر دقیــق اســت .ازاینروســت کــه تعبیــر عدالــت فلســفی بــه عدالــت صحیحتر
اســت تــا تعبیــر آن بــه قســط .در عیــن حــال ،قســط بــرای عدالــت اجتماعــی ،مفهومــی دقیقتــر خواهــد بود.
عدل به «توسـط و تعادل» در کل مراتب هسـتی و انسـان نظر دارد و این توسـط ،اسـتقامت بر صراط مسـتقیم
اسـت .لکـن در الیـه اجتماع ،توسـط بـه رعایت قسـط در نظام تعامالت بازگشـت میکنـد .ازایـنرو ،عدالت
در الیـه اجتمـاع یعنی رعایت حق و سـهمها ،بـدون انحراف از چارچوب تعریف شـده قسـط .ازاینرو واضح
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اسـت کـه عـدل ،هـم در نفس انسـان و هـم در فعل خارجی انسـان مسـتقیماً حضـور دارد و نمیتـوان آن را از
اجـرا دور کـرد .چراکـه اجـرا همزمـان دو شـأن دارد :شـأن احقاق حق و شـأن مراقبت درونی بر عـدم انحراف
از حـق .اینگونـه اسـت کـه عدل ،اقرب للتقوی اسـت و قسـط برای تحقـق در حیات اجتماعـی ،حتماً نیازمند
عـدل اسـت امـا محتوایـی که عدل باید آن را پاسـداری کند ،در چارچوب قسـط تعریف شـده اسـت.
 .7صورتبندی ایده اسالمی قسط
بــر اســاس تدبــر موضوعــی و مجموعــی آیــات قســط ،آیــات قریــن موضوع قســط و نــکات تفســیری عالمه
طباطبایــی (ره) در تفســیر المیــزان کــه در ارتبــاط بــا موضــوع قســط اســت ،صورتبندی قســط ارائه میشــود.
در آنچــه ارائــه میشــود ،تــاش میشــود تــا از نــکات تفســیری ایشــان جهــت تعمیــق چارچــوب اولیــه تدبری
موضــوع قســط اســتفاده شــود .ایــن امــر هــم بــه تصحیــح و تعمیــق نــکات تدبــری خواهــد انجامیــد و هــم
اینکــه ،امــکان اســتخراج یــک نظریــه اولیــه از تدبــر را فراهم میســازد .نــکات تفســیری عالمه طباطبایــی (ره)
خصوصـاً در نظــام بخشــی بــه نــکات تدبــری و توجیــه روابــط برخــی از نــکات ،بســیار حائــز اهمیت اســت.
 .7-1متعلَّق و موضوع قسط
فعـل الهـی و انسـانی ،متعلق قسـط هسـتند .فعل الهی از آن جهت متعلق قسـط اسـت که خداونـد در خلقت،
افاضه و منع وجودی خود بر موجودات ،قائم و مسـلط اسـت و قیامش مبتنی بر قسـط است .پس در ظرفهای
امکانـی ،بـه تناسـب ظرفیتهـا ،افاضـه میفرماید .از سـوی دیگر در قوس صعود و بازگشـت خلقت به سـوی
او نیـز جزایـش مبتنـی بر قسـط اسـت .انسـان نیز بهعنـوان جزئـی از تکوین که بر فطـرت خاصی آفریده شـده
اسـت ،از سـیر مبـدأ تـا معـاد عالـم ،خـارج نبـوده و بنابراین محکوم به قسـط اسـت و بایـد در انطبـاق با تکوین
حرکـت کند (طباطبایی و موسـوی همدانـی ،1374 ،ج ،3ص.)178 .
فعــل انســانی نیــز متعلــق قســط اســت و انســان در مراتــب مختلــف وجــودی خــود ،محکــوم به قســط اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه انســان مبتنــی بــر فطــرت خویــش ،مختــار آفریــده شــده اســت ،در حیــات دنیــوی خویــش
بایــد قائــم بــه قســط گــردد و در حیــات اخــرویاش نیــز ادامــه ســیر رجعــت را طــی کنــد .امــا از آن جهــت
کــه انســان ،موجــودی اجتماعــی اســت ،قوامیافتگــی او نیــز نوعــی قوامیافتگــی اجتماعــی خواهــد بــود .پــس
موضــوع قســط بــرای فعــل انســان ،قوامیافتگــی اجتماعــی اوســت که قــرار اســت بر مبنــای اختیار خویــش ،در
یــک ظــرف جمعــی ،اراده خداونــد قائــم بالقســط را محقــق ســازد .از ایــن رو الزم اســت چارچــوب محتوایی
قســط را بشناســیم ،ســازوکار و پویایــی قســط در جامعــه را فهم کنیــم و الزامات تحقــق آن را شناســایی کنیم.1
 .7-2قسط؛ نسخه تشریعی رسالت برای قوام انسان
چنانکــه انســان در خلقــت و تکویــن خویــش ،قــوام یافتــه اســت (تیــن ،)4/رســوالن الهــی نیــز بــا هــدف
قــوام یافتــن حیــات بشــر بــر مــدار قســط ،بــه ســوی او ارســال شــدهاند (حدیــد .)25/قوامیافتگــی انســان بــه
 .1با توجه به تاکید پژوهش حاضر بر الیه جامعه پردازی از بحث پیرامون قسط الهی در خلق و معاد عالم ،صرفنظر میکنیم.
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معنــای آن اســت کــه انســان بــر مــدار مصالــح تکوینــی ،فــردی و اجتماعــی اش حرکــت کنــد و بــر ایــن
مــدار ،مســتقر باشــد .بــرای اینکــه قوامیافتگــی انســان بــه ســوی خــدا باشــد (قوامــون هلل) ،کتــاب و میــزان نیــز
در معیــت رســوالن الهــی نــازل شــدهاند .پــس نســخه قوامیافتگــی ،حتمـاً نســخه تشــریعی اســت .چنانکــه از
ابتــدای ســوره الرحمــن برمیآیــد ،در نســخه تشــریع ،خداونــد المیــزان را بهعنــوان مســیر اتصال ارض و ســماء
قــرار داده اســت تــا مســیر حرکــت انســان ،همراســتا بــا جریــان حرکــت عالــم باشــد؛ چراکــه المیــزان در مقــام
رعایــت و انطبــاق با المیــزان و عــدم طغیــان در
ســمائی وضــع شــده اســت و انســان بــه ص ْــورت مطلـ
ـقَ ،امـ ْـر بــه ْ
َ َّ َ ْ
َ
َ َّ َ َ َ
ـماء َرفعهــا َو َوضـ َـع الميــزان* أال تطغــوا ِفــي الميــزا ن (الرحمــن .)8-7/مرحــوم عالمه ذیل
آن شــده اســت :و السـ
ایــن آیــات بیــان میکننــد کــه رفــع ســماء میتوانــد حســی و معنــوی باشــد .در ایــن صــورت مــراد از ســماء،
منــازل مالئکــه و مصــادر امــر الهــی از جملــه وحــی هســتند کــه المیــزان نیــز در ایــن مقــام وضــع شــده اســت.
ـرآن کریــم
ـوی ارض اســت؛ چنانکــه قـ
ـام َســمائی بــه سـ
امــر ،تحمیــل اراده بــر مامــور ْاس َــت و تدبیــر آن از مقـ
َ ْ ُ ُ َْ َ َ
ُ َ ِّ ُ ْ َ َ َّ
ـماء َإلــى ْ ْ
الرض ُثـ َّـم َي ْعـُـر ُج َإ ْ
ي َيـْ
ـداره ألــف َســن ٍة
ـوم كان ِمقـ

ـ
ف
ـه
ـ
ي
ل
(سـ
ِ ِ
ٍ
ـجده )5/میفرمایــد« :يدبــر المــر ِمــن السـ ِ ِ
ِ
َّ َ ُ ُّ
ِممــا تعــدون» .بنــا بــه آیــات 3یونــس2 ،رعــد و  5-4ســجده ،عــرش الهــی و ســماء ،مصــدر امــر الهــی هســتند.
 .7-3عالم انسانی بر مدار قسط و جزئی از آن
بیــان شــد کــه عالــم انســانی بهعنــوان بخشــی از تکویــن محکــوم بــه قســط اســت و باید بــر مــدار قســط اداره
شــود .بهعبارتدیگــر قســط بــرای او یعنــی انطبــاق بــا مســیر فطــرت .پــس قســط هــم مــازم غایــت خلقــت
اســت کــه رجعــت او اقتضایــش را دارد و هــم مــازم مبــدأ و تکویــن عالــم اســت .از ســوی دیگــر بــه دلیــل
اجتماعــی بــودن حیــات انســان ،قســط مــازم اقتضائــات اجتماعــی حیــات نیــز هســت .پــس آنچــه بهعنــوان
قســط در جامعــه انســانی بایــد طــرح شــود ،بــا ســه نقطــه ،خــود را هــم جهــت میکنــد :طبیعــت و تکویــن
انســان (مبــدأ حرکــت)؛ اجتمــاع انســانی (بســتر حرکــت)؛ غایــت خلقــت (هــدف و مقصــد حرکــت).
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ـاظ مفهومــی متمایــز امــا بــه لحــاظ مصداقــی ،مســاوق یکدیگرنــد.
بیــان شــد کــه عــدل و قســط بــه لحـ
َ ْ َُْ ُ َْ ْ َ ُ َ َ
ُْ َ
همانگونــه کــه در خصــوص «مــن يأمــر ِبالعــد ِل و هــو علـ 
قيم» (نحل )76/گفته شــد کــه عدل،
ى ِصـ ٍ
ـراط مســت ٍ
اســتقامت بــر صــراط مســتقیم اســت ،قســط نیز همــان اســتقامت بر صراط مســتقیم اســت .اســتقامت بــر صراط
مســتقیم ،حالــت اســتقامتی اســت کــه در قــوس صعــود و رجعــت انســانی مطرح شــد و ایــن اســتقامت باید در
حیــات انســانی در قالــب قـ ُـوام اجتماعــی صورت پذیــرد؛ چنانکــه از پیامبر اکــرم و پیــروان وی چنیــن انتظاری
َ َ َ
َ َ َ
َ
َْ َ
وجــود دارد :ف ْاســت ِق ْم كمــا أ ِمـْـرت َو َمـ ْـن تــاب َمعــك َو ال تطغـْـوا (هــود .)112/اساسـاً عــدل بــا صراطمســتقیم و
اســتقامت پیونــد خــورده اســت و عالمــه ذیــل تفســیر ایــن آیــه ،درجــه تمــام کمالــی را عدالــت و اســتقامت بر
صــراط مســتقیم میدانــد (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،12ص .)437 .از ایــن روســت کــه دعوت
پیامبــر نیــز دعــوت بــه صراط مســتقیم ،عــدل و قســط اســت (مومنــون73/؛ شــوری.)15/
بنابرایـن تمامـی آنچـه در مـورد اسـتقامت بـر صراط مسـتقیم مطرح میشـود نیـز در خصوص عدل و قسـط
معنـا مییابـد؛ از جملـه احـکام عدم شـرک ،احسـان بالوالدیـن ،نهی از قتـل نفس ،قتـل اوالد از تـرس روزی،
فحشـاء ،نهـی از قـرب بـه مال یتیم اال به طریق احسـن ،وفای به کیل و میـزان ،قول عادالنه ،وفـای به عهد ،نهی
از پیـروی راه غیـر خـدا و تفرقـه در دیـن کـه در سـوره انعام و اسـراء در قالب محورهای صراط مسـتقیم تکرار
شـدهاند و در سـوره اسـراء ،بهعنـوان احـکام صادره از اسـم حکیم الهی بیان شـدهاند .این مـوارد به تعبیر عالمه
طباطبایی (ره) از خصائص هیچ شـریعتی نبوده و همه شـرایع بدان امر کردهاند که خود داللت دیگری اسـت
کـه ایـن مـوارد ،ارکان صـراط مسـتقیم در عرصـه اجتمـاع به شـمار میروند .ایشـان ذیل آیه  11سـوره نسـاء،
حتماً ریشـه تکوینی دارند و اسـتناد خویش را به آیه فطرت
میفرمایند که احکام الزامی و واجبات غیرمتغیر،
ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َْ ً
و عبـارت «آباؤكـم و أبناؤكـم ال ت
ـدرون ُّأيه ْـم أق َـرب لك ْـم نفعـا» در آیه  11سـوره نسـاء قرار میدهنـد .اصرار به
لفـظ ارکان را بـا شـاهد مثـال دیگـری دنبـال میکنیـم .همـه ایـن نواهـی از مصادیق گناهـان کبیره میباشـند.
مرحـوم عالمـه (طباطبایـی ،بیتـا ،ج ،4ص )485 .در تعریف گناهان کبیره ،کبیره بودن را شـدت نهی میداند
و آن را بـه شـدت تأثیـر مخرب در حیات انسـانی ارجـاع میدهند.
الزم بــه توجــه اســت کــه اقامــه قســط در ظــرف اجتمــاع ،امــری ذومراتــب و نیــز تقریبــی اســت .علــت ایــن
امــر را بایــد در دو چیــز جســتجو کــرد .1 :محدودیــت کلــی ظــرف حیــات اجتماعــی .2 .عــدم تحقــق شــرایط
الزم در هــر زمــان .از ایــن روســت کــه در همــه مــوارد و مصادیــق قســط ،امــکان تحقــق تــام آن وجــود
نــدارد؛ لکــن بــه اینکــه قســط حتمـاً بایــد بــه صــورت کامــل محقــق شــود ،قــوام نهایــی و حــد تــام قســط را
در قیامــت خواهیــم داشــت کــه بــا جــزا و پــاداش الهــی صــورت میگیــرد .پــس چنانکــه عالمــه طباطبایــی
گونــه کــه
دنبــال عدالــت تقریبــی َو تشــریعی باشــیم.
(ره) میفرماینــد ،در ظــرف حیــات دنیــا بایــد بــه
همان ُ ُ
ََْ
ُ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ
َُ َ ْ
ُْ ُ
آباءهـ ْـم ِفإخوانكـ ْـم ِفــي
ـزاب میفرمایــد :ادعوهـ ْـم ِل ِبائ ِهـ ْـم هـَـو أق َســط ِعنــد اللـ ِـه ف ِــإن لـ ْـم تعل ُمـوا
در سـ
ـوره احـ ُ
ِّ
َ
ْ
َ
ـرایط ،جــواز
ـت َولــی در ْ صــورتْ وجــود شـ
ـه اسـ
الديـ ِـن و مواليكــم( ...احــزاب ،)5/امــر قســط دارای مرتبـ
َ
ْ
ُ َ ِّ ُ َ ْ ً
َ
َ ُْ
َ ْ
ْ َ
ـط ال نكلــف نفســا
تن َّــزل از مرتبــه باالتــر وجــود نــدارد .بنابرایــن بــر اســاس «و أوفـوا الكيــل و الميــزان ِبال ِقسـ ِ
َ
إال ُو ْســعها» (انعــام ،)152/قســط را بــه قــدر وســع بایــد بــه پــا داشــت؛ گرچــه کــه مراتبــی از عدالــت همچــون
عدالــت قلبــی در چندهمســری ،مقــدور نیســت امــا بهطــور کلــی نیــز تکلیــف ،ســاقط نیســت.
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 .7-3-1قوام اجتماع در پرتو قوام دین
بــر مبنــای تدبــر مجموعــی و موضوعــی آیــات قســط ،قوام جامعــه در ســه عرصه سیاســت ،اقتصــاد و اجتماع
قابــل طــرح اســت .امــا بــرای اینکــه ســازوکار واقعــی قــوام یابــی اجتماعــی را فهــم کنیــم بایــد بــه جوهــره
قــوام در ایــن ســه عرصــه و پویایــی آنهــا در ارتبــاط بــا یکدیگــر پــی بریــم .بــرای واضحتــر شــدن بحــث
بــه تمایــز دو مفهــوم میپردازیــم :مفهومســازی و مقولهبنــدی .1در مفهومســازی ،ســعی داریــم تــا جوهــر
معنــا را دریابیــم و بــه عمــق واژگان میرویــم امــا در مقولهبنــدی بــه روبنــا رفتــه و آنهــا را در یــک ســبد
مفهومــی یــا مصداقــی قــرار میدهیــم .بهعنــوان مثــال ،میتــوان از پــارک رفتــن ،ورزش ،رســتوران و گعــده
بــه مفهــوم «لــذت» رســید و میتــوان آن را همزمــان ذیــل مقولــه «تفریحــات» دســتهبندی کــرد .آنچــه در
تدبــر موضوعــی و مجموعــی بــدان رســیدیم ،مقولهبنــدی سـهگانه قســط در سیاســت ،اجتمــاع و اقتصــاد بــود
امــا آنچــه در نظریــه قســط بــه دنبــال آن هســتیم ،متناظــر انتــزاع ،مفهومســازی و کشــف جوهرههاســت .بــه
عبــارت دقیقتــر ،در مفهومســازی بــه دنبــال غایــات هســتیم .بنابرایــن اگــر در موضــوع قســط ،بــه اقامــه وزن بر
اســاس میــزان در معامــات و مبــادالت ،امــر شــده اســت ،در عیــن اهمیــت نفــس ایــن امر ،بــه دنبال غایــت امر
هســتیم کــه در اینجــا توجــه بــه حقیقــی بــودن مبادلــه ،یکــی از غایــات اســت .پــس هم مصداقــی کــه در قرآن
کریــم ذکــر میشــود دارای اهمیــت کلیــدی اســت و هــم غایــت آن مصــداق.
بــه تصریــح قرآنــی ،آنچــه قــوام بخــش اســت عبــارت اســت از :قــرآن (اســراء ،)9/نمــاز شــب (مزمــل،)6/
کعبــه و ماههــای حــرام (مائــده ،)8/کتــاب (و تــورات و انجیــل) (بینــه3/؛ کهــف ،)2-1/دیــن (بینــه5/؛
انعــام161/؛ توبــه36/؛ یوســف40/؛ روم30/؛ روم ،)43/مــال (نســاء ،)5/عدالــت در انفــاق (فرقــان ،)67/رجــال
(نســاء ،)34/اطاعــت از رســول (نســاء ،)46/وفــای بــه عهــد (توبــه .)7/در عیــن حــال ،امــر اقامــه 2نیــز بــر چنــد
چیــز تعلــق گرفتــه اســت :صــاه (بقــره ،)43/وجــه (اعــراف ،)29/دیــن (شــوری ،)13/وزن (الرحمــن،)9/
شــهادت (طــاق ،)2/حــدود (بقــره ،)229/یتیــم (نســاء ،)127/ربــا (بقــره ،)275/جریــان نفــاق (توبــه84/؛
توبــه .)108/جامــع همــه ایــن مقومــات اجتمــاع را میتــوان تحــت عنــوان قــوام دیــن مطرح ســاخت زیــرا همه
ایــن مــوارد ،از اوامــر و احــکام دیــن بــه شــمار میرونــد .دیــن همــان نســخه قوامیافتگــی تشــریعی اســت .از
ایــن رو ،تحقــق دیــن در جامعــه ،اقامــه دیــن در جامعــه و بــه عبارتــی قــوام دیــن ،اولیــن الزمــه قوامیافتگــی
جامعــه بــه شــمار مـیرود کــه فــارغ از احــکام و اوامــرش ،دارای لــوازم مســتقلی از قبیــل جهــاد اســت.
مقومــات طــرح شــده در قــرآن کریــم ،هــم شــامل عبــادات میشــود و هــم شــامل سیاســت ،اقتصــاد و
اجتمــاع؛ البتــه عبــادات ،غایــت معنــوی دارنــد لکــن آثــار ،احــکام و ابعــاد سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی نیــز
دارنــد .بنابرایــن قــوام دیــن را بایــد در ترکیبــی از دســتورات ظاهری-باطنــی ،بیرونی-درونــی و مــادی معنــوی
دنبــال کــرد« .كلمــه« ديــن» همانطــوری كــه اطــاق مىشــود بــر مجمــوع احكامــى كــه خداونــد بــر انبيــاى
خــودش نــازل كــرده (از قبيــل ديــن موســى ،ديــن عيســى و ديــن خاتــم انبيــاء ع) همچنيــن اطــاق بــر بعضــى
از آن احــكام نيــز مىشــود ،و بــه همیــن جهــت  ...تحريــم چهــار مــاه از ماههــای قمــرى ،خــود دينــى اســت
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كــه مصالــح بنــدگان را تأمیــن و تضميــن مىنمايــد» (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،9ص.)359 .
همچنیــن در خصــوص قــوام بخشــی کعبــه و ماههــای حــرام ،ایشــان میفرماینــد« :غــرض از همــه اینهــا ايــن
بــود كــه كعبــه را پايــه حيــات اجتماعــى ســعيدى بــراى مــردم قــرار دهــد ،و آن را قبلـهگاه مــردم كنــد ،تــا در
نمــاز ،دل و روى خــود را متوجــه آن كننــد و امــوات خــود و ذبيحههــاى خــود را بهســوی آن توجــه دهنــد،
و در هــر حــال احترامــش نماينــد و در نتيجــه جمعيــت واحــدهاى را تشــكيل داده و جمعشــان جمــع و دينشــان
زنــده و پايــدار گــردد ،از اقطــار مختلــف گيتــى و نقــاط دور در آنجــا گــرد هــم آينــد و همــه قســم طريــق
عبــادت را پيمــوده و منافعــى را كــه خصــوص ايــن قســم عبــادت بــراى آنــان دارد بــه چشــم خــود ديده اســتيفا
كننــد ،و نيــز اهــل عالــم بشــنيدن اســم آن و بــه گفتگــوى از آن و رفته رفتــه نزديك شــدن و ديــدن آن و توجه
بهســوی آن هدايــت شــوند.
َ َّ
َّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ
َ َّ َ ُ َ ً َ ُ ً
ـاس للـ ِـذي ِببكــة مبــاركا و هــدى
ْ َخــداى تعالــى قريــب بــه ايــن وجــه را در آي ـه ِ(إن أول بيـ ٍ
ـت و ِضــع ِللنـ ِ
ِللعال ِميـ َـن) «آل عمــران »96/ذكــر فرمــوده ...و نظيــر آن كالم در معنــاى قيــام در شــهر الحــرام مىآيــد ،چــه
شــهر حــرام نيــز مايــه قــوام مــردم اســت ،و خداونــد در آن ايــام جنــگ را تحريــم نمــوده و جــان و مــال و
عــرض آنــان را از دســتبرد دشــمن ايمــن كــرده ،و در نتيجــه بــه آنهــا فرصتــى داده تــا امــور خــود را اصــاح
كننــد ،شــهر حــرام در حقيقــت منزلــگاه مســافر را مىمانــد كــه در آن بــه اســتراحت و رفــع تعــب و رنــج و
ســفر مىپردازنــد .و كوتــاه ســخن بيــت الحــرام و شــهر الحــرام و هــر چــه كــه متعلــق اســت بــه آن ماننــد
هــدى و قالئــد از جهــت باعــث بــودن بــر قــوام معــاد و معــاش مــردم منافعــى اســت كــه شــمردن اشــخاصى را
كــه از جزئيــات ثابــت و غيــر ثابــت آن منتفــع شــده و مىشــوند هــر متفكــرى را بــه شــگفت درمــىآورد...،
اعتبــار بيــت الحــرام و شــهر الحــرام و احكامــى كــه بــر آن دو تشــريع شــده مبنــى بــر حقيقتــى علمى و اساســى
و جــدى اســت ،و آن ایــن اســت كــه ايــن بيــت َّ
الل و احــكام و مناســكش مايــه قــوام و حيــات مــردم اســت»
(طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،6ص.)210 .
قــرآن کریــم ،دیــن را قیّــم معرفــی کــرده اســت .عالمه طباطبایــی (ره) در تفســیر قیم بــودن دیــن میفرمایند:
كلمــه « قيــم» بــه معنــاى قائــم بــه امــرى اســت كــه در قيــام خــود و تدبيــر آن امــر قــوى باشــد .و يــا بــه معنــاى
كســى اســت كــه قائــم بــه پــاى خــود بــوده دچــار تزلــزل و لغــزش نگــردد .معنــاى آيــه ايــن اســت كــه :تنهــا
ديــن توحيــد اســت كــه قــادر بــر اداره جامعــه و ســوقش بــه ســوى ســر منــزل ســعادت اســت ،و آن تنهــا
ديــن محكمــى اســت كــه دچــار تزلــزل نگشــته تمامــى معارفــش حقيقــت اســت و بطــان در آن راه نــدارد،
و همـهاش رشــد اســت و ضاللتــى در آن يافــت نمىشــود ،و ليكــن بيشــتر مــردم بــه خاطــر انــس ذهنــى كــه
بــه محسوســات دارنــد ،و بــه خاطــر اينكــه در زخــارف دنيــاى فانــى فــرو رفتهانــد و در نتيجــه ســامت دل و
اســتقامت عقــل را از دســت دادهانــد ،ايــن معنــا را درك نمىكننــد ....و امــا اينكــه گفتيــم« تنهــا ديــن توحيــد
قــادر بــر اداره جامعــه انســانى اســت» دليلــش اين اســت كــه نوع انســانى وقتــى در ســير زندگیاش ســعادتمند
مىشــود كــه ســنن حياتــى و احــكام معــاش خــود را بــر اســاس حــق و مبنايــى كــه مطابــق بــا واقــع باشــد بنــا
نمايــد و در مقــام عمــل هــم بــر طبــق آن عمــل نمايــد ،نــه اينكــه بــر مبنــاى باطــل و خرافــى و فاقــد تكيهگاهى
ثابــت بنــا كنــد» (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،11صــص.)244-243 .
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بنابرایــن در یــک طبقهبنــدی ،پنــج نــوع قــوام مشــخص میشــود کــه تفصیــل آنهــا در ادامــه خواهــد آمــد:
قــوام دیــن ،قــوام معنــوی ،قــوام معــاش ،قــوام پیوندهــا و قــوام سیاســت .بــه جهــت اینکــه قــوام دیــن ،مهیمن و
شــامل ســایر قوامــات اســت ،میتــوان سلســله مراتبــی از قوامیافتگــی متصــور شــد:

تصویر  :2سلسله مراتب مقومات اجتماع انسانی

حــال کــه صرفـاً دیــن توحیــدی اســت کــه قوامبخــش جامعــه انســانی اســت ،امــر بــه قــوام دیــن از َمســیر
َ
فرمایــد« :فأِق ْــم
«اقامــه وجــه بــرای دیــن» ضــرورت مینمایــد .قــرآن کریــم در آیــه فطــرت (روم )30/می
َ ً ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ِّ ُ ْ َ
ْ َ َ ِّ
ِّ
َوجهــك ِللديـ ِـن حِنيفــا ِفطــرت اللـ ِـه التـ ِـى فطــر النــاس عليهــا ل تب ِديــل ِلخلـ ِـق اللـ ِـه ذ ِالــك الديــن القيـم» .اقامــه
وجــه (روحــی و فیــاض بخــش )1392 ،یعنــی اقامــه نفــس و واداشــتن آن بهطــوری کــه بایــد و شــاید مواجــه
عمــل شــود .اقامــه نفــس در هــر امــری بــه معنــای اســتقامت در آن امــر اســت؛ یعنــی خواســتن از نفــس اســت
کــه آن امــر را اقامــه کنــد .نــوع اقامــه نیــز متأثــر از «قائمــا بالقســط» در ایــن آیــه« ،فاقــم ...حنیفــا» بیــان شــده
اســت .پــس حــد تــام التــزام بــه تحقــق دیــن و اجــرای احکامــش ،مایــه قــوام دیــن میشــود .امــا ایــن دیــن
همــان دینــی اســت کــه مبتنــی بــر خلقــت و تکویــن انســان اســت .بــه همیــن دلیــل ،در آیــه فطــرت ،دیــن را
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مطابــق بــا فطــرت میدانــد و چــون فطــرت نــوع بشــر ،واحــد اســت و الجــرم بایــد مســیر ســعادت واحــدی
را اقتضــا کنــد ،دیــن تنهــا نســخه حیاتبخــش و قوامبخــش خواهــد بــود زیــرا بــر آن فطــرت مطابقــت دارد
(طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،16صــص.)270-267 .
در عیـن اینکـه قـوام دیـن ،عبـارت اسـت از قـوام چهارگانـه اما حفـظ این قـوام ،خـود لوازمی مسـتقل دارد.
مهمتریـن نهـی در ایـن زمینـه ،نهـی َاز َتفرقـه در دیـن اسـت .خداونـد متعـال پـس از امـر بـه اقامه دین ،سـریعاً
َََ ُ
قيمـوا ِّالد َ
از تفرقـه در آن نهـی فرمـوده اسـت« :أ ْن أ ُ
يـن َو ال تتفَّ َّرقـوا فيـه» (شـوری )113/و ایـن تفرقـه را ویژگی
َ َ ُ ُ ْ
ْ ْ
َ ُ ْ ً
َ ُ ْ َُ
مشـرکین معـرف میکنـد َ«و ل تكونـوا ِم َـن ال ُمش ِـرِك َين* ِم َـن ال ِذ َين فَّرقـوا ِدينه ْـم َو كانـوا ِش َـيعا» (روم.)32-3 1/
مرحـوم عالمـه ریشـه ایـن تفرقه را به اسـتناد آیه  29سـوره روم ،آن میدانند که مشـرکین ،دین خـود را بر پایه
هـوی و هـوس قـرار داده اند (طباطبایی و موسـوی همدانـی ،1374 ،ج ،16ص .)273 .خداونـد این تفرقه را در
مقابـل صراط مسـتقیم ،دیـن قیّـم و دین حنیـف ابراهیمی قـرار میدهد (انعـام.)161/
پــس یکــی از کارکردهــای مهــم دیــن ،وحــدت بخشــی اســت و ایــن وحــدت بخشــی کــه مبتنــی بــر مســیر
حقیقــی ســعادت انســانی اســت ،زمینــه قــوام بخشــی را فراهــم میکنــد .ایــن مهــم در مــورد کعبــه و ماههــای
حــرام بــه صــورت نمونــه بیــان شــد .خداونــد در (آل عمــران ،)103/ایــن تمســک بــه دیــن را ســبب تألیــف
زمینه تــداوم ْآن را فراهم ســاخته اسـ ْـت .مرحــوم عالمه طباطبایـی(ره)
قلــوب و پیوســتگی اجتمــاع دانســته کــه
ُ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ
ْ
ـان و ِإيتـ ِـاء ِذي القربــى» (نحــل ،)90/ایــن ســه را
ذیــل تفســیر عبــارت شــریفه ِ«إن اللــه يأمــر ِبالعــد ِل و ِالحسـ ِ
اســاس اجتمــاع بشــری دانســته و تقــدم عــدل را آن میداننــد کــه از نظــر اســام ،مهمتریــن هــدف تعالیــم
اســامی ،صــاح مجتمــع و اصــاح عمــوم اســت .بــه عبــارت دیگــر ،عــدل مهمتریــن رکــن اصــاح و صالح
عمومــی جامعه اســت.
 .7-3-2قوام جامعه متکی بر َّنوع َخلقت فردی و اجتماعی
ُ َّ َ
َ َْ ُ ُ َ
ْ
پــس بــر اســاس آیــه شــریفه « َربُّـ َ
ى كل شـ ْي ٍء خلقــه ثـ َّـم هــدى» (طــه َّ،)50:مســیر هدایــت و
ـنا الــذي أعطـ 
ْ َ َ َّ
َ َ َ َّ
َ
صــراط مســتقیم انســان مبتنــی بــر نــوع خلقــت اوســت و چنانکــه میفرمایــدِ :فطــرت اللـ ِـه التـ ِـى فطــر النــاس
ََ ْ
عليهــا ،اقامــه قســط نیــز بایــد در تالئــم و هماهنگــی با فطــرت و خلقت طبیعــی او باشــد .بهعبارتدیگــر ،آنچه
پایــه شــکلگیری جامعــه انســانی اســت ،زمینــه و بســتر اساســی اقامــه قســط اســت .امــا ایــن زمینــه چیســت؟
قــوام دیــن ،پاســخ بــه ایــن ســؤال بــود .امــا قــوام دیــن ،چــه ارکانــی را هــدف گرفتــه اســت؟
خلقــت انســان بــر مــدار زوجیــت در جنســیت ،باعــث شــکلگیری اولیــن اجتماعــات شــد کــه خانــواده نــام
دارد (حجــرات )13/و از مســیر توالــد و ازدواج ،توســعه انســانی در جامعــه را رقــم زد (فرقــان .)54/ایــن در
حالــی اســت کــه وحــدت در اصــل و ریشــه خلقــت وجــود دارد لکــن تکثــر نیــز بهتبــع همــان وحــدت ایجــاد
شــده اســت (نســاء .1)1/مرحــوم عالمــه (بیتــا ،ج ،4ص ،)353 .در تفســیر ســوره نســاء ،زن را پایــه اول و عامــل
اساســی اجتماعــی میدانــد کــه بــا وجــود او ،خانــواده شــکل گرفتــه و اجتماعــات را رقــم میزنــد.
خداونــد امــداد بــه انســان و امتــداد وی را در زمیــن ،بــر مــدار مــال و نســل قــرار داده اســت (نــوح12/؛
 .1شاید بتوان سوره نساء را زیباترین و جامعترین بیان قرآنی در حوزه پیوندهای اجتماعی دانست.
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اســراء6/؛ مدثــر14-12/؛ احــزاب .)27/مرحــوم عالمــه ذیــل آیــه  29ســوره نســاء ،بــا اشــاره بــه آیــه َ«يـ ْ َ
ـوم ال
ٌ
َْ
ُ
َينفـ ُـع مــال َو ال َبنــون» (شــعراء ،)88/عمــده منافــع انســان را از راه مــال و اوالد دانســته اســت لــذا بــا ایــن عناویــن
بــه اصــل مطلــب پرداختــه اســت .پــس حیــات زمینــی را قائــم به مــال (نســاء )5/و نســل انســانی (بهعنــوان یکی
از کلیدیتریــن گرههــای اجتماعــی) قــرار داده اســت تــا از درون محیطــی ســالم و مســاعد بــرای معیشــت،
بــه عبودیــت پرداختــه شــود .البتــه منظــور از نســل صرفـاً اوالد نیســت بلکــه شــبکه اجتماعــی کــه افــراد خــود
را درون آن تعریــف کــرده و وابســتگیهای متقابــل ایجــاد میکننــد ،امتــداد انســان در طــول و عــرض زمــان
اســت (توبــه .)24/حــال ایــن امــداد بایــد وســیله تعالــی انســان قــرار گیــرد و بســتر مــال و نســل ،بســتر مناســبی
بــرای جهــاد جمعــی بــا امــوال و انفــس در راه خداســت کــه الجــرم بایــد امــوال و انفــس را در ایــن راه خــرج
و انفــاق کــرد؛ چنانکــه در آیــات متعــددی ،جهــاد را از مســیر انفــاق امــوال و انفــس طــرح فرمودهانــد .مرحــوم
عالمــه ذیــل تفســیر آیــه  25ســوره حدیــد ،میفرماینــد کــه انفــاق در راه خــدا ،مایــه قــوام امــر جهــاد اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه قــرآن کریــم ،فســاد در زمیــن و قطــع ارحــام را نیــز نتیجــه رویگردانــی از جهــاد
ت (محمــد.)22/
معرفــی کــرده اسـ 
عالمــه طباطبایــی در تفســیر آیــه دو ســوره نســاء ،نــکاح و ارث را بهعنــوان دو عاملــی کــه بزرگتریــن اثــر
را در ایجــاد و بقــاء جامعــه دارنــد معرفــی میکنــد .حتــی احــکام یتیــم و تأکیــدات فــراوان رعایــت قســط در
آن را مقدمـهای بــرای احــکام نــکاح و ارث میداننــد .غایتــی کــه در نــکاح وجــود دارد توســعه نســل انســانی
اســت و غایتــی کــه در ارث وجــود دارد انتقــال ثــروت در طبقــات نســل انســان اســت .از ایــن رو در عمــده
آیــات ســوره نســاء بــه منهیــات ایــن دو غایــت ،از قبیــل منــع زنــا و قتــل نفــس و از ســوی دیگــر منع مــال مردم
خــواری میپــردازد .بــه تعبیــر مرحــوم عالمــه ذیــل تفســیر آیــه  152ســوره انعــام کــه آن را مکــی و ناظــر بــه
اجمــال ارکان احــکام الهــی اســت ،خداونــد از نواهــی و محرمــات ،بــا عناوینــی یادکردهانــد کــه پذیــرش
عمومــی دارد .بــه تعبیــر دیگــر در ایــن نواهــی بایــد بــه دنبــال غایــات بــود .ســیر اســتنباط از احــکام احســان بــه
والدیــن ،نهــی از زنــا ،نهــی از قتــل نفــس و اوالد و امثــال آن بــه غایتــی تحــت عنــوان قــوام نســل ،مبتنــی بــر
چنیــن توجیهی اســت.
 .7-3-3تقویم نسبتها در قرابتها
 .7-3-3-1تمایزات اجتماعی ،زمینه َای برای تالف ،تعاون و انسجام
َ َْ ُ ُ ُ ً
َ َ
ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
ُْ
ى َو جعلناكـ ْـم شــعوبا
ـاس ِإنــا خلقناكـ ْـم ِمـ ْـن ذكـ ٍـر َو أنثـ 
بــه فرمــوده قــرآن کریــم در آیــه شــریفه «يــا أيهــا النـ
َ َ َ َ َُ
عارفــوا» (حجــرات )13/انســانها از آن جهــت کــه انســان هســتند ،بــا هــم برابرنــد و شــعبیت و
و ق ِبائــل ِلت
تفاوتهــای اجتماعــی آنــان نیــز صرفـاً از بــاب تعــارف بیــن آنــان اســت .لــذا ایــن اختــاف ،موجــب فضیلت
و برتــری بیــن آنــان نمیشــود و آنچــه مایــه کرامــت و برتــری اســت تقواســت کــه ســبقت در آن نیــز موجــب
ضــرر بــه کســی میشــود (حجــرات .)13/امــا اختــاف و تفــاوت نیــز امــری طبیعــی اســت کــه مقتضــای
حیــات انســانی اســت و اساســا تســاوی محــض ،مخالــف فطــرت و ناممکــن اســت (طباطبایــی و موســوی
همدانــی ،1374 ،ج ،2ص .)414 .مرحــوم عالمــه بیــان میکننــد کــه اختــاف در خلقــت و شــعبه شــعبه بودن،
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تنهــا بــه منظــور تعــارف ،انســجام ،ائتــاف و تعــاون اســت؛ نــه تفاخــر ،اســتعال و فســاد (طباطبایــی و موســوی
همدانــی ،1374 ،ج ،18ص.)490 .
اینکــه انســانها بــه دنبــال کمالــی هســتند تــا خــود را بــا داشــتن آن ،از دیگــران تمایــز بخشــند ،بــر مبنــای
فطــرت و جبلــت آنــان اســت امــا چــون تعلــق مــادی و دنیــوی دارنــد ،در انتخــاب مصــداق ،قهــرا امتیــازات
حیــات دنیــوی در مــال ،نســبت و  ...را جســتجو کــرده و وارد تعامــات خویــش میکننــد .در حالــی کــه ایــن
امتیــازات خالــی از حقیقــت هســتند و بــدون در خدمــت صــراط حقیقــی قــرار گرفتــن ،بــه شــقاوت و هالکت
منجــر میشــوند (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،18صــص .)491-490 .بــا واژگونــی نظام ارزشــی
در انســانها ،مســیر تعامــات نیــز مخــدوش میشــود و انســانها بــه جــای ســبقت در خیــر ،بــه تکاثــر و تجمیع
در امــوال ،اوالد و جــاه میپردازنــد کــه در ادامــه خــود ،انســجام و پیوندهــای اجتماعــی را تخریــب کــرده و
نعمــت در اختیــار او را نیــز بــه فســاد میکشــاند .قــرآن کریــم در ســوره همــزه ،رفتــار انســان همــزه لمــزه را
تابعــی مســتقیم از نــگاه و رفتــار او در تجمیــع مــال بیــان میکنــد کــه خلــود انســان را وابســته بــه تجمیــع مــال
پنداشــته اســت .ایــن نــگاه انســان را بخیــل ســاخته و مانــع اقامــه قســط میشــود .چنانکه در ســوره حدیــد ،بخل
را در مقابــل قســط مطــرح ســاخته و علــت آن را تعلقــات دنیــوی میدانــد .مشــکل زمانــی تشــدید میشــود
کــه فــرد بخیــل ،صرفـاً یــک فــرد بخیــل نیســت بلکــه بخلــش او را وا مـیدارد کــه خویشــتن را تکثیــر کنــد
(نســاء 37/و حدیــد .)24/ایــن گونــه اســت کــه یــک رذیلــه اخالقــی ،میتوانــد پایههــای تحقــق قســط در
اجتمــاع را هــدف گیــرد و نظــام اجتماعــی را مختــل ســازد.
پــس در عیــن اینکــه تقــوا ،تنهــا شــرافت حقیقــی انســان اســت و انســانها بــه جهــت مبــدأ واحــد خلقــت ،بــا
هــم برابرنــد امــا نظــام اجتماعــی و نیازهــای حیــات دنیــا ایجــاب میکنــد تــا اختــاف در تعامــات اجتماعــی
وجــود داشــته باشــد .بهطــور مثــال ،بردههــا بــا وجــود اینکــه از نظــر انســانیت و کرامــت ،هیــچ تفاوتــی بــا هــم
ـن ب َ ْعـ ٍ
ـض) (نســاء )25/امــا احــکام متفــاوت انســان آزاد و بــرده« ،در سلســله احكامــى اســت
ـم مِـ ْ
ندارنــد (ب َ ْع ُض ُكـ ْ
كــه بــه منظــور اســتقامت امــر مجتمــع انســانى در رســاندن او بــه ســعادتش تشــريع شــده ،و ايــن تفاوتهــا
بــه هيــچ وجــه نــزد خــداى تعالــى معيــار نيســت ،تنهــا چيــزى كــه نــزد خــداى عــز و جــل معيــار اســت ،تقــوا
اســت ،كــه باعــث كرامــت و حرمــت نــزد او مىشــود» (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،4ص.
 .)442اختــاف طبــع و اســتعدادهای انســانها ،در راه کســب مزایــا و منافــع زندگــی در اختــاف درجــات و
طبقــات زندگــی آنــان اســت .تفاضلهــا و مزیتهــای مالــی و غیرمالــی ،امــری طبیعــی و بــرای حفــظ حیــات
اجتماعــی ،امــری الزم اســت و اساســا تســاوی در ایــن تفاوتهــا ،ناممکــن ،ناحــق و خــاف حکمــت اســت.
پــس تــاش بــرای تســاوی بخشــی بــه مزیــت هــای متفــاوت کــه ناشــی از تــاش ،موقعیــت اجتماعــی و  ...بــه
دســت آمــده اســت ،موجــب فســاد جامعــه میشــود (طباطبایــی ،بیتــا ،ج ،4صــص .)502-501 .مرحــوم
عالمــه طباطبایــی (ره) معتقدنــد اشــکال نظــام ســرمایهداری در تراکــم ثــروت نــزد ثروتمنــدان بــود .اشــکال
نظــام اشــتراکی ،نیــز نفــی اختیــار در کنــار نفی ابتــکار ،انگیــزه ،شــور کار و بهتبــع نفی امتیــازات ،افتخــارات و
تفاوتهاســت .تــاش آنهــا بــرای جایگزینــی امتیــازات غیرمــادی بــه جــای امتیــازات مــادی نیــز مؤثــر نیفتاد.
در عیــن حــال ،راهــکار اســام ،آزادی در فطریــات و رفــع اختــاف طبقاتــی بــا کمــک معنویــات و توجــه بــه
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کرامــت حقیقــی انســان اســت (طباطبایــی ،بیتــا ،ج ،4صــص .)504-503 .بنابرایــن ،تفاوتهــای طبیعــی در
آفرینــش و نیــز مصالــح اجتماعــی اقتضــا میکنــد تــا امتیــازات و تفاوتهــا وجــود داشــته باشــد ،لکــن ایــن
تفاوتهــا و امتیــازات ،نشــانی بــر کرامــت انســانها نیســت.
 .7-3-3-2منطق وحدت در کثرت برای هدایت تمایزات اجتماعی؛ منطق قرابت
حــال مســئله اساســی آن اســت کــه دیــن ،چگونــه بیــن ایــن برابــری در اصل انســانیت بــا اختــاف در احکام
اجتماعــی ،جمــع میکنــد و برابــری در شــرافت را توجیهــی بــر مســاوات گرایــی تلقــی نمیکنــد؟ چگونــه
اســت کــه اختالفــات طبیعــی و اجتماعــی پذیرفتــه میشــود امــا لزومـاً بــر مبنــای آنها احــکام وضع نمیشــود
یــا اینکــه برابریهــای اصیــل انســانی بــه رســمیت شــناخته م َّیشــود امــا لزومـاً ْ منجــر بــه برابریهــای اجتماعــی
ْ ً
َ ً َ َ ََ ُ َ ً
ُ
ََ َ
نمیشــود؟ مرحــوم عالمــه ذیــل تفســیر آیــه شــریفه َ«و هـَـو الـ ِـذي خلــق ِمـ َـن المـ ِـاء َبشــرا فجعلــه ن َســبا َو ِصهــرا
َ َ َ ً
َو كان َ ُّربــك ق ِديــرا» (فرقــان )54:میفرماینــد« :خــداى ســبحان كثــرت را در عيــن وحــدت ،حفــظ ،و تفــرق را
در عيــن اتحــاد ،محفــوظ نگــه داشــته اســت ،و همچنيــن اختــاف نفــوس و آراء را از نظــر ايمــان و كفــر -بــا
اينكــه مــردم از جهــت فكــر و نظــر و ايمــان و كفــر مختلفانــد -بــا اتحــاد مجتمــع بشــرى بــه وســيله فرســتادن
پيامبرانــى بــه منظــور كشــف حجــاب ضاللــت ،حفــظ نمــوده اســت كــه اگــر ارســال رســل نمىبــود ضاللــت
و گمراهــى ،همــه مجتمــع بشــرى را فــرا مىگرفــت» (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،15صــص.
 .)318-317بنابرایــن منطــق جمــع برابــری و تفاوتهــا ،منطــق وحــدت در عیــن کثــرت اســت .چنانکــه در
ادامــه خواهیــم دیــد ،ایــن منطــق جمــع ،خــود را در اندمــاج مقومــات اجتمــاع و در الیههــای مختلــف انســان،
تجلــی میدهــد.
بــرای فهــم ایــن منطــق ،الزم اســت نــوع تفاوتهایــی کــه بــرای تألیــف و تعــاون اجتماعــی ،بــه رســمیت
شــناخته شــده و از منظــر دیــن ،معتبــر دانســته میشــود ،فهــم شــود .چنانکــه در مقومــات بیــان شــد ،ســه نــوع
تفــاوت ،مبنــای تألیــف و تعــاون قــرار گرفتهانــد کــه در صــورت ترکیــب بــا معنویــت ،قــوام دیــن و بهتبــع
قــوام اجتمــاع را رقــم میزننــد :پیوندهــا و نســبتهای اجتماعــی بیــن افــراد ،روابط اقتصــادی و روابط سیاســی.
بنابرایــن ،دیــن در قــوام بخشــی اجتماعــی ،تنظیــم روابــط بیــن انســانها را هــدف گرفتــه اســت.
در ایــن میــان ،بنیادیتریــن رابطــه ،پیوندهــای اجتماعــی اســت .قــرآن کریــم ،دو نــوع رابطــه اجتماعــی را
تأییــد میکنــد و در آنهــا میــدان عمــل قــرار میدهــد :قرابــت سببی-نســبی و روابــط انســانی .به عبــارت بهتر،
پیوندهــای اجتماعــی بــر اســاس درجــه قرابــت انســانها ،تعریــف و بــه رســمیت شــناخته میشــوند .شــروع
و شــدت قرابــت انســانها معمــوال از قرابتهــای سببی-نســبی اســت کــه در نتیجــه نــکاح و توالــد شــکل
میگیــرد و بــه تناســب توســعه و انتشــار نســل انســان ،معمــوال ایــن قرابــت ،تبدیــل بــه روابــط هــم نوعانــه و
انســانی میشــوند .بنابرایــن ،تقویــم نســبتها بــر مبنــای قرابــت انســان هاســت .هــر دو ســوی طیــف قرابتهــا،
در تناظــر بــا نســبت طبیعــی و خلقــت انســانها هســتند .از ایــن رو ،بــرای شــکلگیری و اســتحکام پیوندهــای
اجتماعــی ،معمــوال آن نــوع قرابتــی بیشــتر مبنــای ســاخت جامعــه قــرار میگیــرد کــه بــه لحــاظ طبیعــی نیــز از
اســتحکام و قــوت بیشــتری برخــوردار اســت .از ایــن رو ،خانــواده کــه ثمــره نــکاح و توالد اســت ،نقطه شــروع
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و پایــه قــوام اجتمــاع قــرار گرفتــه اســت .بــه میزانــی کــه از قرابــت خانوادگــی بــه ســوی قرابت عــادی حرکت
میکنیــم ،نــوع احــکام و روابــط تغییــر میکنــد.
ُْ
عالمــه طباطبای ـی(ره) در تفســیر عبــارت شــریفه َ«و ِإيتـ ِـاء ِذي القْربــى» (نحــل )90/میفرمایــد (طباطبایــی
و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،12ص« :)480 .تشــكيل صحيــح ايــن مجتمــع كوچــك اســت كــه باعــث
اصــاح مجتمــع مدنــى بــزرگ مىشــود ،هــم چنــان كــه مجتمــع ازدواج يعنــى تشــكيل خانــواده ،مجتمعــى
كوچكتــر از مجتمــع خانــدان و دودمــان اســت ،و ســببى اســت مقــدم بــر آن ،و مايــه بــه وجــود آمــدن آن.
بنابرايــن ،جوامــع بــزرگ بشــرى در آغــاز از جوامــع خانـهاى كــه گــره آن ازدواج اســت تشــكيل مىشــود،
ســپس بعــد از گســترش توالــد و تناســل و توســعه افــراد خانــواده رفتــه رفتــه جامع ـهاى بزرگتــر تشــكيل
همچنيــن ايــن اجتمــاع رو بــه كثــرت و تزايــد مىگــذارد تــا
مىشــود بنــام قبيلــه و عشــيره و دودمــان ،و
ُْ
ْ
بهصــورت امتــى عظيــم درآیــد ،پــس مــراد از« ِذي القربـى» فــرد نيســت ،بلكــه جنــس خويشــاوند اســت ،و
ايــن خــود عنوانــى اســت عــام كــه شــامل تمامــى خويشــاوندان مىشــود» .نــوع شــروع دعــوت علنــی پیامبــر
اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه نیــز بــه نوعــی مبتنــی بــر نــوع پیوندهــای اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت کــه زمینه
پذیــرش را فراهــم میکنــد .بــه همیــن دلیــل ،ابتــدا اقربــاء خویــش را انــذار میکنــد (شــعراء ،)21/ســپس مکــه
و اطــراف آن را (الشــوری )7/و در نهایــت ،رســالت خویــش را جهانــی میســازد .مصــارف زکات ،احــکام
یتیــم ،احــکام نســاء و نــکاح ،احــکام ارث ،حق همســایه و احــکام مجــاورت ،ربای حــال و امثال آن ،شــواهد
مثالــی از ایــن ادعــا هســتند .مرحــوم عالمــه در تفســیر ســوره نســاء ،نکاتــی پیرامــون قواعد کلــی ارث بــا توجه
بــه آیــات قــرآن کریــم بیــان میکننــد کــه همگــی مبتنــی بــر تقســیم ارث بــر اســاس نســب اســت .بهطــور
مثــال ،آنکــه در نســب نزدیکتــر اســت ،دورتــر از خــود را مانــع میشــود و کســی کــه نســب او از دو طــرف
بــه میــت میرســد ،از کســی کــه صرف ـاً از یــک طــرف بــه میــت میرســد ،تقــدم دارد.
از ســوی دیگــر بــرای تنظیــم روابــط اجتمــاع ،در کنــار قرابتهــای معتبــر و شــدت و ضعــف آنهــا ،بــه
تفاوتهــای طبیعــی نیــز بــرای امتیــاز بخش ـیهای اعتبــاری توجــه داشــته اســت تــا مســیر اقامــه ُقســط ،بــر
َ
َ
مــدار فطــرت گــردش کنــد .بهطــور مثــال نســبت بیــن زن و مــرد چنیــن بیــان شــده اســتِّ :
«الرجــال قَّو ُامــون
َ
ََ
ََْ ُ
ِّ
َ َّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
ـض َو ِبمــا أنفقـوا ِمـ ْـن أ ْمو ِال ِهـ ْـم» (نســاء .)34/لکــن بایــد توجــه
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داشــت کــه قرابــت ،امــری طبیعــی نیســت بلکــه در تناظــر بــا طبیعــت و خلقــت انســان اســت .قرابتی کــه مبنای
قســط و قــوام اجتمــاع قــرار گرفتــه اســت ،قرابتــی ایمانــی و تابــع مصالــح اجتمــاع اســت .بــه عبــارت دیگــر،
جامعــه ،مبنــای تنظیــم روابــط ْشــدهاند .چنانکــه
ـف اجتماعــی در مــوازات قــوام معنــوی فــرد و
مصالــح تألیـ
ْ َ ْ ْ ً
ُ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ٌ
ْ
اخــوت ِ(إنمــا المؤ ِمنــون ِإخــوة) (حجــرات )10/و خویشــاوندی ِ(بالو ِالديـ ِـن ِإحســانا ،إيتـ ِـاء ِذي القربـى) ،همگی
بــر مــدار ایمــان تعریــف شــدهاند و گرچــه در ایــن روابــط ممکــن اســت طــرف مقابــل ،مومــن نباشــد امــا از
جانــب عامــل ،ایمــان شــرط نافــذ بــودن و ســببیت داشــتن رابطــه اســت .همچنیــن دایــره عمــل در اخــوت یــا
خویشــاوندی ،تابــع عــدل تعریــف میشــود (حجــرات)9/؛(انعــام.)152/
دنبـ َـال میکنــد کــه جهــت خدایــی دارد
حریمــی را
بــه عبــارت دیگــر ،قــوام بــه قســط بــودن (نســاء،)135/
ْ ْ
ُ ُ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ى أنف ِســك ْم أ ِو الو ِال ْديــن َو القَربيـ َـن) از این رو ممکن اســت لزوماً
ـط شــهداء ِللـ ِـه و لــو علـ 
(كونـوا قواميــن ِبال ِقسـ ِ
ِ
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ـد .پس معیـ ْـار َ در قســط ،جهت خدایی اســت
ـکام تنظیــم روابــط ،تابــع خویشــاندی طبیعــی و نزدیــکان نباشـ
َاحـَّ ُ َ
َ َ ْ َ َُْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ْ
َ
ى أنف ِســكم أ ِو الو ِالديـ ِـن و القربيـن) .عالمــه طباطبایـی(ره)
ى ِب ِهمــا) نــه پیوندهــای دنیایــی (و لــو علـ 
(فاللــه أولـ 
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ِ
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ـن َسـ َعت ِ ِه» (نســاء،)130:
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وابســتگی کامــل احــکام بــه نســب طبیعــی را نفــی میکننــد .ایشــان (بیتــا ،ج ،5ص )163 .میفرماینــد کــه
در صــورت طــاق ،خداونــد هــر دوی آنــان را از هــر حیــث بینیــاز میکنــد .پــس ایــن گونــه نیســت کــه
ایــن زن و مــرد را فقــط بــرای هــم آفریــده باشــد کــه امــکان جدایــی نباشــد بلکــه فطرتـاً بیــن جنــس زن و مرد
میتوانــد رابطــه برقــرار شــود .لــذا همانگونــه کــه نــکاح ،معتبــر بــود ،طــاق نیــز معتبــر و نافــذ خواهــد بــود.
در توضیــح اینکــه نــوع مواجهــه بــا یکدیگــر در جامعــه بــر اســاس نسبهاســت و نســبتها ابتدائــا در
خانــواده و طبیعــت انســانی اســت .قاعــده آن اســت کــه نســبتها رعایــت شــود و تعامــل ،تابــع نســبتها
تنظیــم شــود .در نتیجــه نــوع شــبکه اجتماعــی بــرای تحقــق قســط ،مهــم اســت .البتــه ایــن شــبکه اجتماعــی ،به
ادعــای افــراد و یــک ســری روابــط صرفـاً اعتبــاری نیســت بلکــه روابــط اجتماعــی باید پشــتوانه حقیقی داشــته
باشــند کــه همــان مصالــح واقعــی جامعــه اســت و نیز بهتر اســت پشــتوانه طبیعی داشــته باشــند که همــان قرابت
اســت .بهطــور مثــال در آیــه 36ســوره نســاء ،مــوارد احســان را عمومـاً بــه حســب قرابتهــا بیــان کرده اســت و
تفــاوت قرابتهــا را معتبــر دانســته اســت :والدیــن ،ذی القربی ،یتیم ،مســکین ،همســایه نزدیک ،همســایه دور،
معاشــر و همــراه ،ابــن الســبیل ،مملــوک .همچنیــن عناویــن یتیــم و مســکین نیــز کــه پایینتریــن شــدت قرابت
طبیعــی را دارنــد ،بــه حســب مصالــح واقعــی جامعــه ،در مصادیــق احســان بیــان فرمــوده اســت (در تبییــن ایــن
موضــوع بــه گفتــاری قرآنــی از مرحــوم عالمــه در بــاب معنــای اخــوت مراجعــه شــود :طباطبایــی و موســوی
همدانــی ،1374 ،ج ،18صــص.)473-471 .
بنابرایــن در عیــن اینکــه مــاک حقیقــی برتــری انســانها ،تقواســت امــا امتیــازات و تفاوتهــا بــه جهــت
پایـهای بــودن بــرای شــکلگیری و تــداوم اجتمــاع ،تابــع چارچوبــی خــاص ،معتبــر و نافــذ شــمرده میشــود.
تفاوتهــای طبیعــی در کنــار قرابتهــای اعتبـ ِ
ـاری مــازم جهــات طبیعــی انســان ،نــوع روابــط اجتماعــی او را
شــکل میدهنــد کــه همگــی در پرتــو ایمــان و معنویــت و نیز حفــظ و تأمیــن مصالح اجتماع انســانی اســت .از
ایــن روســت کــه «اســام گرچــه هــر نســبت و قومیتــی را ابطال فرمــود امــا پس از اســتوار شــدن ایمان ،انســاب
و مســائل قومیــت را نیــز پذیرفــت» (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،4ص .)602 .حــال کــه قرابتها
و امتیــازات اجتماعــی ،تنقیــح شــد ،هــر گونــه رابطــه کــه قــوام نســبتها را مخــدوش ســازد ،باطــل و ممنــوع
میشــود .از جملــه مهمتریــن مناهــی ایــن عرصــه ،نهــی از فحشــا و قــرب بــه فحشــا اســت کــه پایههــای قســط
را از بیــن بــرده و چندیــن بــار در ســیاق آیــات قســط و عــدل ،تکــرار شــده اســت.
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بــر اســاس آیــه شــریفه «نح
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ـات ِليت ِخــذ بعضهــم بعضــا ســخ ِر يا» (زخــرف )32/بــه نظــر میرســد آنچــه امــوال عهــدهدار تأمینــش
درجـ ٍ
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هســتند ،معیشــت انســانی اســت کــه در بیــن آنــان بــه اختــاف در طبیعــت و موقعیتهــای اجتماعی انســانها،
تقســیم شــده اســت .مــراد از معــاش نیــز هــر چیــزی اســت کــه زندگــی مــادی انســان را تشــکیل میدهــد؛
چــه مــال و چــه جــاه .بهعبارتدیگــر هــم مــال و هــم غیــر مــال را شــامل میشــود (طباطبایــی و موســوی
همدانــی ،1374 ،ج ،18ص .)150 .بنابرایــن معیشــت انســانی مبتنــی بــر قرابتهــا و پیوندهــای اجتماعــی و نیــز
تدبیــر امــوال و ثروتهــا بنیــان نهــاده شــده اســت امــا بــه جهــت اینکــه مبحــث قرابــت و پیوندهــا در بخــش
قبــل مطــرح شــد ،صرفــا بــه زاویــه امــوال خواهیــم پرداخــت؛ در عیــن حــال توجــه داریــم کــه تقویم نســبتها
و قــوام مــال و معــاش ،دو بعــد و دو روی ســکه حیــات انســان اســت نــه دو بخــش مجــزا .بــه عبــارت دیگــر
تفاضلهــای مــادی و غیرمــادی کــه بــر روابــط انســانی ســوار شــده اســت ،در هــم تنیــده و غیرقابــل تفکیــک
هســتند .همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه روابــط سیاســی نیز تابــع همین قاعــده تقســیم معاش ،تفضیــل برخی
بــر برخــی دیگــر و تســخیر اســت.
مرحــوم عالمــه برگرفتــه از بیــان راغــب اصفهانــی ،عیــش را از حیــات جــدا دانســته و بهتبــع ،خداونــد و
مالئکــه را از دایــره معــاش خــارج میکنــد تــا نشــان دهــد کــه معیشــت از ســنخ زمینــه برای بشــر اســت و ناظر
بــه نــوع خلقــت و نیازهــای فطــری اوســت .پــس معــاش دائــر مــدار رفــع حوائــج مــادی انســان البتــه بــا هــدف
امــکان بخشــی بــه تعالــی معنــوی و ضمناً بــروز کماالتی چــون انفاق ،ایثــار و  ...اســت .در چارچوب معیشــت،
عــاوه بــر تقســیم معــاش و بهتبــع اســتخدام ،مســئله تســخیر (بــه معنــای رانــدن قهــری چیــزی بــه ســوی غرض
مخصــوص) نیــز مطــرح میشــود (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،18ص« .)146 .كثــرت حوائــج
انســان در زندگــى دنيــا آن قــدر زيــاد اســت كــه فــرد فــرد انســانها نمىتواننــد همــه آنهــا را در زندگــى
فــردى خــود بــرآورده نماينــد ،و مجبورنــد كــه بهطــور اجتماعــى زندگــى كننــد ،و از ايــن رو اســت كــه اوالً
بعضــى بعضــى ديگــر را بــه خدمــت خــود مىگيرنــد ،و از آنــان اســتفاده مىنماينــد .و ثانیـاً اســاس زندگــى
را تعــاون و معاضــدت يكديگــر قــرار مىدهنــد  . ...در نتيجــه مــال ،كار بدیــن جــا منجــر مىشــود كــه افــراد
اجتمــاع هــر يــك هــر چــه دارد بــا آنچــه ديگــران دارنــد معاوضــه كنــد ،و از همینجــا نوعــى اختصــاص
درســت مىشــود ،چــون گفتيــم هــر يــك از افــراد اجتمــاع مــازاد فراوردههــاى خــود را ...مىدهــد و آنچــه
از حوائــج زندگــى مىخواهــد از مــازاد فراوردههــاى ديگــران مىگيــرد» (طباطبایــی و موســوی همدانــی،
 ،1374ج ،18صــص.)149-148 .
 .7-3-4-2امداد مالی برای امتداد انسانی در پرتو تمایزات اجتماعی
امــا امــداد الهــی بــرای انســان و امتــداد وی از مســیر مــال چگونــه اســت؟ مــال وســیلهای بــرای قــوام یافتــن
جامعــه انســانی در نظــر گرفتــه شــده اســت 1و مالکیــت افــراد صرفـاً از جهــت اختصــاص اســت؛ درحالیکــه
مــال متعلــق بــه همــه بشــریت و بــرای قــوام یافتــن همــه آنــان اســت (نســاء .)5:عالمــه طباطبایــی (ره) (بیتــا،
ج ،4ص )504 .بیــان میکننــد کــه ســرمایهداری مــال را بــرای ســلطه طلــب کــرد امــا اســام مــال را بــرای
 .1از همراهــی قتــل نفــس و اکل مــال بــه باطــل در نواهــی قــرآن کریــم میتــوان دریافــت کــه نهــی مالــی ،بــه نوعــی نهــی از بــه خطــر انداختــن جــان و از
مصادیــق قتــل خــود و دیگــران اســت .ایــن نکتــه اشــعار دارد بــه اینکــه مــال در خدمــت تــداوم حیــات انســانی و توســعه وی اســت (طباطبایــی ،بیتــا ،ج،4
ص.)278 .
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معــاش انســان میخواهــد .راهحــل اســام ،آزادی در فطریــات و رفــع اختــاف طبقاتــی بــود .رفــع اختــاف
را نیــز بــا دو کار دنبــال کــرد :ارتقــاء ســطح مــادی زندگــی فقــرا بــه کمــک مالیــات و ...؛ پاییــن آوردن ســطح
مــادی و مصــرف زندگــی اغنیــاء بــا نهــی اســراف و تبذیــر .ایــن کار را بــا کمــک و پشــتوانه معنویــات و توجه
بــه کرامــت حقیقــی انســان دنبــال کــرد .از ایــن رو صفــات مذمومــی چــون بخــل را تضعیــف کــرد و مختــال
فخــور را معــادل مشــرک بــه خــدا دانســت (طباطبایــی ،بیتــا ،ج ،4ص .)520 .پس اصــاح معــاش را صرفاً در
ســطح ســاختارها و قواعــد ظاهــری و افعالــی دنبــال نکــرد بلکه خلقیــات و فضائــل اخالقــی را در این راســتا به
ـاختارها را نیــز وســیله تعالــی انســان قــرار داد؛ چنانکه زکات را وســیله
ـر ،همــان سـ
کمــک آورد .از ســوی دیگـ َّ
َ ُ َ َّ
ْ
ـه َيت َزكى» (لیــل.)18/
ي مالـ 
تزکیــه انســان معیــن فرمــود« :الــذي ُيؤتـ 
موضــوع قــوام مــال ،اختصــاص ،حفاظــت ،رشــد و گــردش امــوال و ثــروت در جامعــه اســت .چنانکــه در
بخــش قبــل بیــان شــد ،ایــن قــوام مالــی ،تابــع نــوع روابــط اجتماعــی و قرابتهــا و پیوندهــای بیــن انســانها
تعریــف میشــود .همچنیــن اعتباراتــی کــه در ایــن عرصه تشــریع شــدهاند ،تابــع مصالــح اجتماعــی و در تناظر
بــا خلقــت و طبیعــت بشــر وضــع شــدهاند .بهطــور مثــال ،امــوال ســفیه کــه هماننــد ســایر امــوال ،متعلــق بــه کل
جامعــه اســت ،بــا تســلط وی بــه هــدر مـیرود .پــس الزم اســت کــه ایــن امــوال از ســلطه وی خــارج و توســط
روابــط قیومــی در قرابتهــا ،تدبیــر شــوند کــه هــم مــال ،حفــظ شــود و هــم از رشــد آن ،مخــارج وی تأمیــن
گــردد .در خصــوص امــوال یتیــم ،تــا رســیدن بــه حــد رشــد ،ایــن مالکیــت در عیــن نفــی ســلطه وجــود دارد
و در کنــار بحــث مالکیــت ،معاشــرت نیکــو بــا یتیــم ،الزم الرعایــه اســت .آنچــه در مــورد امــوال یتیــم و ســفیه
بیــان شــده ،الغــاء خصوصیــت میشــود و بــه قاعــده کلــی مدیریــت امــوال تبدیــل میشــود بــه نحــوی کــه
هیــچ مالــی و هیــچ فــردی نبایــد فاقــد سرپرســت و خــارج از شــبکه اجتماعــی و پیوندهــای قرابتــی قــرار گیرد
و هیــچ مالــی و هیــچ فــردی نبایــد تحــت روابــط قیومــی ظالمانــه ،مــورد حیــف و ظلــم قــرار گیرنــد .چنانکــه
در خصــوص ایتــام ،قویـاً امــر بــه قســط فرمــود و هــر دو جانــب مالــی و غیرمالــی موضــوع را مطمــح نظــر قرار
داد .همچنیــن ارث را بهعنــوان یکــی از احــکام قــوام بخشــی بــه اجتمــاع از زاویــه گــردش مــال و پشــتیبانی از
پیوندهــای اجتماعــی و قرابتهــا قــرار داد.
مالــی کــه بــرای قــوام بخشــی بــه جامعــه انســانی در اختیــار انســانها قــرار گرفتــه اســت و بــه جهــت
تفاضلهــای طبیعــی و اعتباری-اجتماعــی انســانها ،بــه صــورت متفــاوت تخصیــص داده شــده اســت ،بایــد
بــرای رفــع نیازهــای معیشــتی گــردش داشــته باشــد .یکــی از منــازل تخریــب گــردش مــال ،وعــده شــیطان در
ـاقط
انفــاق اســت .شــیطان َلزومـاً َّ بــه اصــل انفـ َـاق هجمــه نمیکنــد بلکــه ســعی میکنـ
کارکـ َ ْـرد سـ َ َ
ـد َآن َ ُرا از ِّ َ ْ
َ َ َُ ْ ُ ْ
َ ُّ َ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
َ ِّ َ
ضول
در َآیــه َشــریفهُ «يأُيهــا َ ال ِذيــن ءامنـوا أ ِنفقـوا ِمــن طيبـ ِ
ـات مــا كســبتم و ِممــا أخرجنــا لكــم مــن الر ِ
کنـُـدْ ْ .
َ
ْ ُ
خبيــث ِمنــه ت ِنفقــون» (بقــرة ،)267/خداونــد از انفــاق مــال خبیــث بــه جــای مال طیب ،نهــی میفرماید
ال
َتي َّممـوا
ِ
ُ
ُ
َّ
ُ
ـه بعــد عل ْــت انفــاق مــال خبیــث و کــم ارزش را وعــده و وسوســه شــیطان میدانــد« :الش ْــيطان َي ِعدكـ ُـم
و در آیـ
َْ ْ َ َ َُُْ ُ ْ َ ْ
الفقــر و يأمركــم ِبالفحشـ ِـاء» (بقــرة .)268/در واقــع شــیطان بــا جــای منــع از انفــاق ،کارکــرد مالــی و تربیتــی آن
را خنثــی میکنــد :اوال کارکــرد مالــی را خنثــی میکنــد چــون مــال خبیــث ،ارزش و قیمتــی نــدارد کــه بــه
حــال دریافــت کننــده مفیــد باشــد ،ثانیــا انفاقــی کــه قــرار بــود موجــب رشــد شــود را تبدیــل بــه تــرس از فقــر
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کــرد و بــه تدریــج ملکــه امســاک و بخــل را در وی تثبیــت میکنــد (طباطبایــی و موســوی همدانــی،1374 ،
ج ،2ص .)606 .ایشــان در ادامــه ،بــروز چنیــن رفتــاری را ناشــی از دو عامــل میداننــد .1 :تــرس از فقــر کــه
بــر مرتبــه اخالقــی انســان ضربــه میزنــد و بــه تدریــج بخــل ،تمــرد از واجبــات مالــی و حتــی مســخره کــردن
مؤمنــان را در پــی دارد .2 .جهــل نســبت بــه منافــع فــردی و اجتماعــی انفــاق و خطــرات تخریــب انفــاق بــرای
جامعــه .خداونــد پــس از آگاهــی دادن نســبت بــه وعــده خــاف شــیطان ،ایــن وعــده را عمـ ً
ا دروازه ورود بــه
فحشــا میخوانــد .پذیــرش تــرس از فقــر و امســاک از انفــاق ،گــردش مــال و رفــع معــاش را در جامعــه مختــل
کــرده و در نهایــت از دروازه فقــر ایجــاد شــده ،فحشــاء را در جامعــه ترویــج میدهــد.
تــا اینجــا مشــخص شــد کــه مــال بهعنــوان پشــتوانه پیوندهــا و گردش مــال بــرای رفــع نیازهای معیشــتی تعبیه
شــده اســت .پــس قــوام بالقســط بــودن مــال را بایــد در ســه اصــل جســتجو کــرد .1 :تبعیــت از قرابت نســبتها.
 .2مصالــح اجتماعــی .3 .طبیعــت و تفــاوت انســانها .ارث ،مبادلــه و انفــاق ســه مکانیســم بــرای گــردش مــال
مبتنــی بــر ایــن اصــول سـهگانه هســتند (بــر اســاس اســتقراء ناقــص) کــه مطابــق مفهــوم شناســی قســط ،همگی
تابــع ســهمها و اوزان حقیقــی و واقعــی ،مــال را بــه گــردش میاندازنــد و قواعــدی بــر آنهــا حاکــم اســت.
ایــن گونــه نیســت کــه امــوال بــه جهــت اختصــاص و مالکیــت در تصــرف دلبخواهانــه و آزادانــه بــه گــردش
درآینــد .چنانکــه ایــراد قــوم شــعیب بــه پیامبــر خویــش در پاســخ دعــوت ایشــان به وفــای میــزان و اقامه قســط،
منــع ایشــان از تصــرف آزادانــه یــا مبتنــی بــر ســنتهای باطــل گذشتگانشــان بــود (هــود .)87/قــوم مدیــن بــه
دنبــال بیضابطگــی و رفتــار تابــع امیــال در فعالیــت مالــی بودنــد در حالــی کــه اخســار در میــزان ،قــوام جامعــه
را از بیــن میبــرد .از جملــه قواعــد مالــی عبارتانــد از :نهــی اکل مــال بــه باطــل (بقــره ،)188/رعایــت تراضــی
در تجــارت (نســاء ،)29/نهــی ربــا (نســاء161/؛ بقــره279/؛ روم ،)39/نهــی کنــز ،لــزوم انفــاق فــی ســبیل اهلل
(توبــه ،)34/رعایــت قســط در مــال یتیــم (نســاء2/؛ نســاء6/؛ نســاء10/؛ انعــام152/؛ اســراء ،)34/نهــی از قــرار
گرفتــن مــال در اختیــار ســفیه (نســاء.)5/
 .7-3-5سیاست و طاعت
حاکمیــت و قــوام شــریعت و دیــن بــه طاعــت اســت و طاعــت در کنــه معنــای خود بــه سیاســت و حکمرانی
داللــت دارد .ایــن حکمرانــی نیــز هــم دال بــر وجــود حاکــم و نظــام حکومتــی اســت و هــم دال بــر مســئله
جهــاد .وجــه مطلــب حاضــر ،چنیــن اســت:
 .7-3-5-1تمایزات و تفاضل قدرت در جامعه
چنانکــه اقتضــای جوامــع ،تفــاوت در ثــروت و تفــاوت در موقعیتهــای اجتماعــی اســت ،تفــاوت در
َّ ُ
(ره) در َتفســیر َ«و اللــه
اقتضــای جوامــع اســت .عالمــه طباطبایــی
ـای سیاســی و مســئله قــدرت نیــز
موقعیتهـ
ِّ ْ َ َ َّ َ ُ ِّ ُ
ََ َ ْ ْ ُ
َ ِّ ْ ْ َ
َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َْ
مان ُهـ ْـم َف ُهــمْ
ى مــا ملكــت أي
ـض ِفــي الــرز ِق فمــا الذيــن فضل ـوا ِبــرادي ِر ِزق ِهــم عل ـ 
فضــل بعضكــم عل ـ 
ى بعـ ٍ
فيـ ِـه َسـو ٌاء» (نحــل )71/بــا اشــاره بــه موضــوع رزق ،تفاضــل اقتصادی-سیاســی و رد برابــری را چنیــن توجیــه
میکننــد« :خداونــد بعضــى از مــردم را در رزق و دارايــى بــر بعضــى ديگــر برتــرى داده ،و رزق آن چيــزى
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اســت كــه مايــه بقــاء زندگــى اســت ،و ايــن تفــاوت گاهــى از جهــت كميــت اســت ،ماننــد فقــر و غنــا كــه
شــخص توانگــر بــه چنــد برابــر شــخص فقيــر برتــرى داده شــده ،و گاهــى از جهــت كيفيــت اســت ،ماننــد
داشــتن اســتقالل در تصــرف در مــال و نداشــتن آن مثــل مــوالى آزاد كــه در تصــرف در امــوال خــود مســتقل
اســت ولــى بــردهاش ايــن اســتقالل را نــدارد ،و جــز بــا اذن مواليــش نمىتوانــد تصرفــى بكنــد و همچنيــن
فرزنــدان خردســال نســبت بــه ولیشــان و چارپايــان و مواشــى نســبت بــه مالكشــان ... .مســئله مولويــت و
بردگــى هــر چنــد از شــئون اجتماعــى اســت و از آراى بشــر و ســنن اجتماعــى و جــارى در مجتمعشــان منشــأ
مىگيــرد ،و ليكــن يــك ريشــه طبيعــى و تكوينــى داشــته كــه آراى آنــان را بــر قبــول آن واداشــته اســت ،عینـاً
ماننــد ســاير امــور اجتماعــى .و امــا اينكــه گفتيــم برتــرى از نظــر كيفيــت يكــى از نعمتهــای الهــى اســت
دليلــش ايــن اســت كــه تســلط طبقـهاى از مــردم بــر طبقـهاى ديگــر ،خــود يكــى از مصالــح مجتمــع بشــرى
اســت ،زيــرا طبقــه مســلط بــه خاطــر نیرومنــدیاش امور طبقــه زيردســت را تدبيــر نمــوده زندگــى او را تكميل
مىكنــد (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،12صــص.)428-427 .
در ایــن فضــا بایــد بــه دو پرســش پاســخ گفــت .1 :جایــگاه سیاســت در قــوام اجتماعــی چیســت؟  .2جوهــره
سیاســت در صورتبنــدی اســامی قســط کــدام اســت؟ اجمــاالً بایــد بیــان کــرد کــه سیاســت ،حافــظ جامعــه
دینــی در برابــر دشــمنان ،حافــظ مــواالت بیــن افــراد جامعــه و تنظیمگــر روابــط اجتماعــی و اقتصــادی در
مــواالت بیــن افــراد جامعــه اســت .همچنیــن ایمــان ،طاعــت و نصــرت (جهــاد) جریــان رســالت و حاکمیــت
سیاســی آن ،جوهــره بعــد سیاســی قســط اســت .در ادامــه بــه تشــریح ایــن پاســخ اجمالــی میپردازیــم.
 .7-3-5-2مواالت درونی و بیرونی جامعه ایمانی
ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ ْ
ـض
خداونــد در میــان مؤمنــان نوعــی از مــواالت و والیــت را برقــرار کــرده اســت :أو ِلئــك بعضهــم أ ِوليــاء َّبعـ ٍَ
(انفــال .)72/در َعیــن حــال ،قــرآن کریــم بیــان میکنــد کــه بیــن کافــران نیــز مــواالت حاکــم اســت :ال ِذيــن
ََ ُ َْ ُ ُ ْ ْ ُ َْ
ـض (انفــال .)73/امــا ایــن والیــت صرف ـاً زمانــی کــه در جامعــه مؤمنــان تعریــف
كفــروا بعضهــم أ ِوليــاء بعـ ٍ
میشــود مشــروعیت دارد و نافــذ اســت .ایــن والیــت ،اعــم از والیــت میــراث ،والیــت نصــرت و والیــت
امــن اســت (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،9ص .)189 .البتــه اعمــال والیــت در جامعــه مؤمنین نیز
در مراتبــی تعریــف و مجــاز شــمرده میشــود کــه تابــع نظــام سیاســی یــا پیوندهــای اجتماعــی اســت؛ چنانکــه
والیــت ارث زمانــی در رابطــه اخــوت ایمانــی هــم تعریــف میشــد و پــس از نســخ آن ،در روابــط ارحــام
(انفــال 75/و احــزاب )6/و ســپس حاکــم اســامی (وارث مــن ال وارث لــه) منحصــر شــد.
در ایــن میــان والیــت مؤمنــان و کافــران بــه هیــچ عنــوان جــز در والیــت امــن (انفــال ،)72/نبایــد تداخــل یابد
و ایــن مــواالت حداقلــی مشــروط بــر عــدم نقــض عهــد اســت (توبــه .)4:ایــن امــر ،وجــه ممیــزه عــدو تألیفی و
عــدو حربــی اســت کــه در ســوره مبارکــه ممتحنــه ،دســته عــدو حربــی ،از اعمــال بر و قســط ممنوع میشــوند
ولــی دســته اول بــه جهــت ارتبــاط تألیفــی بــا جامعــه دینــی ،مخاطــب بــر و قســط مؤمنــان قــرار میگیرنــد.1
علــت آن اســت کــه اساس ـاً در خصــوص عــدو حربــی امــکان اعمــال بــر و قســط وجــود نــدارد زیــرا بــر و
 .1البته رعایت عدالت و نفی ظلم در خصوص همگان از جمله عدو حربی ،نافذ و ثابت است (مائده8:؛ مائده)2:
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قســط ،بــه معنــای ایجــاد پیوندهــا و مواالتــی اســت کــه در صــورت ورود عــدو حربــی بــه دایــره ایــن پیوندها،
اصــل اجتمــاع و پیوندهــای اجتماعــی ضربــه میخــورد .خداونــد در ســوره ممتحنــه بــه شــدت ،از والیــت
و مــواالت مؤمنیــن بــا کفــار پرهیــز میدهــد بــه نحــوی کــه ابتــدا و انتهــای ســوره ناظــر بــر ایــن امــر اســت
(طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،19ص .)388 .ایــن امــر نشــان از حاکمیــت والیــت سیاســی بر همه
انــواع مــواالت بیــن مؤمنــان اســت.
علــت امــر را بایــد در ســیاق آیــات قســط ســوره جــن و بیــان ویژگیهــای قاســطین جســتجو کــرد :تســلیم و
ـای پایــدار و
ســلم .بنابرایــن اساسـاً تــا عــدهای از افــراد بشــر ،وارد دایــره ســلم نشــوند ،امــکان برقــراری پیوندهـ
نافــع ،مقــدور نیســت .مؤیــد ایــن ادعــا ،در ســوره ممتحنــه نیــز آیــه شــریفه َ«ع َســى َّاللـ ُـه َأ ْن َي ْج َعـَـل َ ْبيَن ُكـ ْـم َو َ ْبينَ
َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َّ
ـود ًة َو َّاللـ ُـه َقديـٌـر َو َّاللـ ُـه َغُفـ ٌ
ـور َر ِحيـ ٌـم» (ممتحنــه )7/اســت .مرحــوم عالمــه طباطبایــی در
ال ِذيــن عاديتــم ِمنهــم مـ
ِ
تفســیر ذیــل آیــه میفرماینــد کــه مــراد از مــودت« ،ايــن اســت كــه خــداى تعالــى آن كفــار را موفــق به اســام
كنــد ،هــم چنــان كــه در جريــان فتــح مكــه موفقشــان كــرد ،پــس منظــور آيــه ايــن نيســت كــه خواســته باشــد
حكــم دشــمنى و تبــرى را نســخ كنــد» .لــذا برقــراری پیونــد ،تابــع ورود بــه دایره ســلم ولــو در قالــب َّمعاهدات
َْ َ ُ
ُصلــح باشــد .عل ْـ َـت منــع تداخــل از نــگاه قرآن ،فتنــه آمیــز و فســادخیز بــودن چنیــن ارتباطــی اســتِ :إل تفعل ُوه
َ ٌ َ
َ ْ َْ ٌ
ْ
ض َو فســاد ِكبيـٌـر (انفــال( )73/طباطبایی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،9ص .)190 .عالمه
تكــن ِفتنــة ِفــي الر ِ
طباطبایــی (ره) در ادامــه ایــن تفســیر میفرماینــد« :بهطــور كلــى واليــت و دوســت داشــتن يكديگــر از امــورى
اســت كــه هيــچ جامع ـهاى از جوامــع بشــرى و مخصوص ـاً جوامــع اســامى كــه بــر اســاس پيــروى حــق و
ت الهــى تأســیس مىشــود از آن خالــى نيســت ،و معلــوم اســت كــه دوســتى كفــار كه دشــمن
گســترش عدالـ 
چنيــن جامعـهاى هســتند موجــب مىشــود افــراد اجتمــاع بــا آنــان خلــط و آميــزش پيــدا كننــد .و اخــاق و
عقايــد كفــار در بيــن ايشــان رخنــه يابــد ،و در نتيجــه ســيره و روش اســامى كــه مبنايــش حــق اســت بهوســیله
ســيره و روش كفــر كــه اساســش باطــل و پيــروى هــوى اســت و در حقيقــت پرســتش شــيطان اســت از ميــان
آنــان رخــت بربنــدد» .قــرآن کریــم در آیــه  205ســوره بقــره ،بهطــور کلــی والیــت غیرمومنــان را فســادخیز
دانســته و مجــرای آن را در ضربــه بــه قــوام مــال و نســل تعریــف میکنــد .از ایــن روســت کــه اساسـاً قســط
نخواهــد شــد؛ زیــرا ذات ایــن
والیــت سیاســی مؤمنــان محقــق
و قوامیافتگــی در
غیرایمان َــی و غیــر ْ َ
جامعــه َ َ َّ
َ ُْ َ
ُْ َ
ـك ْال َحـ ْـر َث َو َّالن ْسـ َـل َو َّاللـ ُـه ال ُيحــبُّ
َ
ْ
ض ِليف ِســد فيهــا و يهِلـ
ْوالیــت ،فسادزاســت :و ِإذا تولــى ســع 
ِ
ى ِفــي الر ِ
َ
الفســادَ .آیــات  36-24ســوره نســاء نیــز یهــود را مصــداق مختــال فخــور میدانــد کــه از والیــت بــا آنــان بایــد
پرهیــز داشــت زیــرا تــاش دارنــد تــا جامعــه ایمانــی را بــه رنــگ خویــش درآورنــد.
 .7-3-5-3ایمان ،نصرت و جهاد در مجرای اطاعت از جریان رسالت
پــس والیــت ،مجــرای همشــکلی خواهــد شــد .از همیــن روســت کــه منــع از والیــت دشــمنان جامعــه دینی
و جهــاد علیــه آنــان ،مــازم اقامــه قســط و در حفاظــت از کیــان اجتمــاع مطــرح شــده اســت .انــزال حدیــد
جهــت نصــرت خــدا و رســول در آیــه  25ســوره حدیــد ،در ادامــه ارســال رســل جهــت اقامــه قســط ،مؤیــدی
بــر ایــن ادعاســت .عالمــه طباطبایـی(ره) (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،19ص )303 .نیــز مــراد از
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نصــرت رســول را جهــاد در راه او میدانــد تــا از ایــن مســیر« ،از مجتمــع دينــى دفــاع نمــوده ،كلمه حق را بســط
دهنــد» .در ایــن نــگاه قــوام دیــن نیــز بــه جهــاد اســت .1البتــه جهــاد معنایــی صرفـاً نظامــی نــدارد بلکــه انفــاق از
مــال ،جــان و پیوندهــای اجتماعــی در راه خــدا و اســتحکام بنــای جامعــه دینــی را شــامل میشــود .در راه خدا،
جهــاد بایــد بــا مــال و جــان باشــد و بــر ایــن مبنــا ،کســانی کــه از جــان و مــال خــود در راه خــدا نمیگذرنــد بــا
مجاهدیــن واقعــی مســاوی نخواهنــد بــود (نســاء .)95/ایــن مجاهــدت یــا از جنــس هجــرت و رها کردن اســت
یــا از جنــس نصــرت و پنــاه دادن .در هــر دو صــورت ،ایــن مجاهــدت نوعــی از والیــت و رابطــه اجتماعــی را
بیــن مؤمنیــن نیــز برقــرار کــرده و مشــروعیت میبخشــد (انفــال72/؛ حشــر.)8/
امــا هــم جهــاد و حراســت بــر مــواالت مؤمنیــن و هــم شــکلدهی بــه ایــن مــواالت بــر عهــده جریان رســالت
اســت کــه الزمــه آن ایمــان ،طاعــت و نصــرت جریــان رســالت میباشــد .جریــان رســالت هــم مجهــز بــه
نســخه دیــن اســت و هــم شایســتهترینها بــرای قــرار گرفتــن در مصــدر حاکمیــت بــر جامعــه ایمانــی و تنظیــم
مــواالت ،پیوندهــا و تعامــات جامعــه .بنــا بــه آیــه  25ســوره حدیــد ،ارســال رســوالن الهی کــه کتــاب و میزان
در معیــت آنــان اســت ،بــرای قوامیافتگــی انســانها بــر مــدار قســط ،تعبیــه شــده اســت .بنابرایــن ُدینــی کــه
ُ ُ
َ
یافتگــی بشــر بــدان وابســته اســت ،خــودش وابســته بــه جریــان رســالت اســت (ف ِــإذا جـ َـاء َر ُسـوله ْم ق ِضـ َي
قوام ْ ْ
ََْ ُ
ْ
ـط) (یونــس .)47/پــس قــوام دیــن ،تابــع اطاعــت از رســولی اســت کــه کتــاب و میــزان را نیــز در
بينهــم ِبال ِقسـ ِ
اختیــار دارد .بــا توجــه بــه اینکــه اطاعــت از رســول دو ســنخ اطاعــت از احــکام الهــی و اطاعــت از شــخص
رســول دارد (نســاء ،)59/واضــح اســت کــه هــم علــم بــه احــکام الهــی و هــم تدبیــر زمانــه جامعــه در دســت
رســول اســت.
ـی بــه دیــن ،نــزد آن َــان اس ُــت .بـ ْـه تعبیــر
ـ
آگاه
و
ـم
ـ
عل
ـالت،
ـ
رس
ـان
ـ
جری
ـت
ـ
حاکمی
ـرای
ـ
ب
اول
ـای
پــس مبنـ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ
َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ
ْ َْ
ُ
ُ
ـاس أن تحكمـوا ِبالعــدل»
ـات ِإلـ 
عبــارت شــریفه ِ«إن اللــه يأمركــم أن تــؤدوا المانـ ِ
ى أهِلهــا و ِإذا حكمتــم بيــن النـ ِ
(نســاء ،)58/امانتــی کــه شــامل امانــات مــادی و معنــوی اســت (طباطبایــی ،بیتــا ،ج ،4ص )551 .بایــد بــه
اهلــش رســد کــه یکــی از آنــان حاکمیــت اســت و علــم یکــی از شــرایط اهلیــت بــه شــمار مـیرود .در ادامــه
آیــه نیــز الزمــه ایــن امانــت را اطاعــت خــدا و اطاعــت رســول و اولــی االمــر بیــان میفرمایــد .مبنــای دوم امــا
عــادل بــودن جریــان رس ْــالت ْاســت زیــرا اقامــه عــدل جــز از انســان عــادل برنمیخیــزد .بــا توجــه بــه ســیاق و
َ ْ
ُ َ
َ
ـراط ُم ْســتقيم» (نحــل ،)76/حاکمیــت در اقامــه عــدل ،بــه
عبــارت شــریفه َ«و َمـ ْـن َيأ ُمـُـر ِبالعــد ِل َو هـَـو علـ 
ى ِصـ ٍ
جریــان رســالت تعلــق میگیــرد کــه بــر و در صــراط مســتقیم قــرار دارد.
امــا مبنــای ســوم ،وحــدت جامعــه و عــدم تشــتت اســت کــه الزم م ـیدارد تــا حرکــت جامعــه در جهتــی
واحــد و صالــح باشــد .عالمــه طباطبایــی (ره) میفرماینــد (بیتــا ،ج ،4ص« )566 .اطاعــت از خــدا و اطاعــت
از رســول بــه جهــت حفــظ وحــدت جامعــه و فــرار از تشــتت اســت» و «آنچــه باعــث اســتواری اســاس جامعــه
و تشــویق مــردم بــه ائتــاف و انفــاق و حوالــه نــزاع بــه خــدا و رســول میشــود ،اطاعــت از خــدا و اطاعــت از
رســول اســت .اطاعــت رســول ،غیــر از اطاعــت خــدا و شــریعت اســت» (طباطبایــی ،بیتــا ،ج ،4ص.)563 .
همانگونــه کــه یکپارچگــی و عــدم تفرقــه از لــوازم اقامــه دیــن اســت ،وحــدت در حاکمیــت نیز الزمــه دیگر
ف َْ
 .1ث ُ َّم إ ِنَّ ال ْ ِج َها َد أَش َْر ُ
ال ْع َما ِل ب َ ْعدَ ْالِ ْس َل ِمَ ،و ُه َو ق ِ َوا ُم الدِّ ين؛ كافي (ط  -دار الحديث) ،ج ،9ص.433 .
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اقامــه دیــن خواهــد بــود.
خداونــد متعــال ،مقــام حکمرانــی را مختــص بــه خویــش (یوســف )40/و ماذونیــن از جانبــش یعنــی
رســوالن (نســاء )64/قــرار داده اســت و حکــم را مــازم طاعــت میدانــد (حجــرات( )1/طباطبایــی و
موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،18ص« .)455 .مؤمــن نــه تنهــا در فعــل و تــرك فعلــش بايــد گــوش بــه
فرمــان خــدا باشــد ،بلكــه در اراده و تصميمــش هــم بايــد پيــرو حكــم خــدا باشــد .و نهــى در آيــه شــريفه
(حجــرات )1/مــا را نهــى مىكنــد از اينكــه هــم بــه ســخنى اقــدام كنيــم كــه از خــدا و رســول نشــنيدهايم
و هــم بــه فعلــى و يــا تــرك فعلــى اقــدام كنيــم كــه حكمــش را از خــدا و رســول نشــنيدهايم ،و هــم
نســبت بــه عملــى اراده كنيــم كــه حكــم آن اراده را از خــدا و رســولش نشــنيدهايم» (طباطبایــی و موســوی
همدانــی ،1374 ،ج ،18ص .)456 .در مقابــل نیــز ،اطاعــت پیامبــر از جامعــه ،بــه شــدت نهــی شــده و
موجــب زحمــت و هالکــت امــت معرفــی شــده اســت .قــرآن کریــم ،بــه جهــت اینکــه ایمــان در قلــوب
مؤمنیــن ،زینــت یافتــه و هــر آنچــه مقابلــش باشــد از قبیــل کفــر و عصیــان در برابــر رســول ،کراهــت قلبــی
دارد ،اطاعــت از جریــان رســالت را نیــز فطــری معرفــی میکنــد؛ البتــه فطریاتــی کــه بایــد در همــه افــراد
بیرونــی یابــد (طباطبایــی و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،18ص .)467 .بــه اســتناد
ـه مؤمنیـ ْـن ،ظهــور
جامعـ َ
َ ْ َُْ
ُْ
َّ
ْ
ْ
ى ِبالمؤ ِمِنيــن ِمــن أنف ِسـ ِـهم» (احــزاب ،)6/ایــن اطاعــت در غایــت خــود ،تقــدم هــر گونــه منفعــت
«النبـ ُّي أولـ 
ِ
پیامبــر بــر منافــع مؤمنیــن و تقــدم اوامــر ایشــان در تمامــی امــور دیــن و دنیــا دانســته شــده اســت (طباطبایــی
و موســوی همدانــی ،1374 ،ج ،16ص.)417 .
 .7-3-6در هم تنیدگی پیوندهای اجتماعی با اشکال معیشت
مقومــات اجتماعــی ،بخشهــای عینــی ،خارجــی و تفکیکــی جامعــه نیســتند بلکــه ابعــاد جامعــه هســتند.
بنابرایــن در واقعیــت خارجــی جامعــه ،ایــن ابعــاد درهمتنیــده و درگیــر بــا یکدیگرنــد .در ادامــه ،در هــم
تنیدگــی دو بعــد اجتماعــی و اقتصــادی ،تشــریح میشــود .پیونــد روابــط اجتماعــی و روابــط اقتصــادی چنــان
جــدی اســت کــه بــه تناســب روابــط اجتماعــی ،نوعــی از روابــط اقتصــادی نیــز تعریــف میشــود و عم ـ ً
ا
اقتصــاد را مبتنــی بــر اجتمــاع تعریــف میکنــد .نمونــه ایــن امــر را در قائــم بــودن رابطــه خانوادگی به مــرد باید
جســتجو کــرد کــه بهتبــع ایــن تفضیــل ،نوعــی از تکالیــف بــرای مــرد ناظــر بــه انفــاق بــرای خانــواده جــاری
میشــود (نســاء.)34/
مــواردی کــه در حــوزه موضوعی قســط مطرح شــدند ،ترکیبی از روابــط مالی-اجتماعی هســتند .قتل نفس،
قتــل اوالد ،زنــا و فحشــا ،والدیــن ،اقربــا ،مســاکین ،تبذیــر ،انفــاق و  ...همگــی اشــعار بــه ارکان تداومبخــش
حیــات اجتمــاع دارنــد .عمومـاً در ایــن مــوارد ،یــک مســئله مالــی ،درون یــک بســتر یا مســئله اجتماعــی طرح
میشــود و حتــی میفرمایــد اگــر رعایــت مالــی را نمیتوانیــد بکنیــد ،ظــرف اجتماعــی را تغییــر دهیــد چــون
قاعــده ظــرف قبلــی نبایــد تغییــر کنــد (نســاء .)3/بهطــور مثــال ،در قــرب بــه مــال یتیــم ،روشــن اســت کــه ایــن
مســئله صرفـاً یــک مســئله مالــی نیســت بلکــه ترکیبــی از مســائل مالــی و روابــط اجتماعــی اســت کــه در عیــن
دقــت مالــی ،کامـ ً
ا در ســیاق روابــط اجتماعــی طرح شــده اســت.

108

 .7-3-6-1اصل اول :تبعی بودن اقتصاد بر قرابتها
پــس آنچــه مجتمــع انســانی را شــالوده اســت ،انســان و پیوندهــای انســانی بــا تأکیــد بــر قرابــت اســت .لکــن،
بیمایــه فطیــر اســت و حیــات انســانی ،در کنــار پیوندهــا ،تابــع احتیاجــات مــادی و ارضــی اســت .نظــام
اجتماعــی انســان ،فــارغ از طبیعــت و شــاکله وی ،قابــل پیریــزی نیســت .از ایــن روســت کــه قوامیافتگــی
انســان بــا رفــع حوائــج مــادی و ارضــی وی ،در پرتــو قــوام مــال و اقتصــاد مجتمــع تحقــق مییابــد .پــس اولیــن
نکتــه آن اســت کــه داســتان ،از پیوندهــا شــروع میشــود و مــال در تبــع اوســت .بــر ایــن اســاس ،مــاک در
قــوام مــال و اقتصــاد ،تــوازن معــاش اســت نــه کارایــی ،تولیــد و هــر چیــز دیگــر .مهــم ،کــم یــا زیــاد داشــتن
نیســت .مهــم داشــتنی اســت کــه انســان بتوانــد تــداوم یابــد .حــال کــه تــوازن معــاش جــدی اســت ،تولیــد و
کارایــی هــم مهــم امــا در خدمــت اوینــد .انســانها بــا ظرفیتهــا و توانمندیهــای متفــاوت آفریــده شــدهاند.
معاششــان تقســیم شــده و الجــرم چرخــه تولیــد ،مبادلــه و توزیــع بــرای تــداوم همــه نســل انســان الزم اســت.
بدیــن جهــت اســت کــه در اندیشــه اســامی ،مــال متعلــق بــه کل انسانهاســت و صرفـاً از جهــت مدیریــت
بهینــه منابــع اســت کــه تخصیــص و اعتبــار ملکیــت صــورت میگیــرد .کل امــوال در خدمــت کل انســانها
هســتند و از ایــن روســت کــه امــوال ســفیه را بایــد از وی گرفــت و مدیریــت کــرد .بدیــن جهــت اســت کــه
انفــاق ،صدقــه ،زکات ،احســان ،وقــف ،ارث و  ....بــرای چرخــش امــوال ایجــاد شــدهاند .رشــد و چرخــش
امــوال بــرای آن اســت کــه قــوام نســل انســان تأمیــن شــود و تــداول ثــروت بین اغنیــاء صــورت نگیــرد .چراکه
تداولهــا و کنزهــا و انبــار کردنهــا ،در ادامــه بــه اســتثمار و بردگــی و فقــر و تهدیــد بخشــی از نســل بشــر و در
نتیجــه ضربــه بــه کل بشــر منجــر خواهــد شــد.
 .7-3-6-2اصل دوم :احکام اقتصادی تابع نوع زیرساخت اجتماعی
ســلول طبیعــی تشــکیل دهنــده اجتماعــات و بهتبــع جامعــه حقیقــی ،خانــواده اســت و هــر آنچــه افــراد
ایــن ســلول و کلیــت ســلول را بــه خطــر بینــدازد ،ظلــم و بیعدالتــی اســت .اولیــن اعتبــاری کــه انســان را
بــه اجتمــاع میرســاند ،اعتبــار زوجیــت اســت و پشــتوانه آن قــوای جنســی وی هســتند .حــال هدایــت ایــن
اعتبــار بشــری بــر مســیر درســت ،احــکام مختلــف نــکاح ،حجــاب ،محــارم و  ...را ایجــاب میکنــد .تأکیــد
بــر خانــواده ،بــه جهــت انســجام بهتــری اســت کــه از طبیعــت و روابــط خونــی بــه دســت میآیــد .لذاســت
کــه اســام بــه اصــل اجتماعــات مختلــف در قالــب قبیلــه ،عشــیره و  ...اهمیــت میدهــد .لکــن همــه جامعــه
را نمیتــوان در ریش ـههای طبیعــی قرابــت (ســببی و نســبی) جســتجو کــرد بلکــه اخــوت و نوعدوســتی
نیــز بعــد دیگــری از داســتان اســت امــا اولویــت بــا ســاخت طبیعــی اســت چراکــه خــون و داشــتههای
طبیعــی را بــه خدمــت تشــریع م ـیآورد .تکافــل و مواســات بهعنــوان یــک وظیفــه انســانی ،برخاســته از
اخــوت و نوعدوســتی اســت .لکــن همــه ایــن پیوندهــای عرضــی و طولــی انســانی ،چــه در خانــواده و
چــه در اخــوت ،بایــد ایمانــی باشــد و احکامــش در پرتــو ایمــان روشــن میشــود .ارث بــرای ولــد الزنــا و
مولــود عــادی متفــاوت اســت .ولــد الزنــا در عیــن اینکــه میتوانــد ســیر انفســی خویــش را دنبــال کنــد امــا
از تصــدی برخــی مناصــب اجتماعــی ،محــروم میمانــد.
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حـال بـرای حفـظ و صیانـت از پیوندهـای اجتماعـی ناشـی از خانواده یـا اخوت (کـه خانـوادهای ضعیفتر
اسـت) ،الزم اسـت تـا روابـط اجتماعـی حـول امـوال شـکل بگیرند تـا ضمن رشـد امـوال ،مبادلـه و توزیع نیز
صـورت گیـرد و چرخه امـوال برای تزریق خون بـه کالبد مجتمع ،مداوم صورت پذیرد .اینجاسـت که احکام
اقتصـادی ،تابع زیرسـاخت انسـانی تعریف میشـوند .ربـا در خانواده بـا غیرخانواده ،دو حکم مییابد .پوشـش
ریسـک در الیـه خانوادگـی آنچنـان اهمیـت مییابد کـه دیه در قتل خطایـی را بر عهده عاقله فـرد مینهند یا
مصـرف زکات را در اختیـار فـرد قـرار میدهند که بـه ارحام نیازمند خویـش نیز بپـردازد .پیوندهای اجتماعی
آنچنـان مهـم هسـتند کـه طلاق ،منفورترین حلال الهی اسـت و وقتی طالقی صـورت میگیرد حتـی مرد و
زن مجازند تا مدتی زیر یک سـقف باشـند که شـاید از این مسـیر ،دوباره محبتشـان به هم بازگشـته و مجددا ً
ازدواج کـرده و نهـاد خانـواده را بیسـقف و سـتون نگذارنـد .تا چهل همسـایه بر هـم حقدارند و بایـد به حال
یکدیگـر رسـیدگی کنند .تفاخر ممنوع اسـت و مواسـات در رفع حوائج بـرادران دینـی الزم میآید .در چنین
سـاختاری از حمایتهـای اجتماعـی ،فقـر و توزیع ،شـکلی متفـاوت خواهد داشـت .در جامعـهای که انصاف
جایـی نـدارد ،توقـع قیمـت منصفانـه یا احسـان نیز جایـی نـدارد .بنابراین دومیـن اصل ،آن اسـت کـه روابط و
احـکام اقتصـادی تابع نوع روابط اجتماعی و زیرسـاخت انسـانی اسـت.
 .7-3-6-3اصل سوم :اصالحات اقتصادی از مسیر تدابیر اجتماعی و بالعکس
در کنــار اینکــه مســائل اقتصــادی ،راهحــل اقتصــادی دارنــد و در کنــار اینکــه مســائل اجتماعــی ،راهحــل
اجتماعــی دارنــد بایــد توجــه داشــت کــه لزوم ـاً مســائل اقتصــادی بــا تدابیــر اقتصــادی و مســائل اجتماعــی
بــا تدابیــر اجتماعــی حــل نمیشــوند .ایــن امــر ریشــه در آن دارد کــه مســائل اقتصــادی ،ریشــه اجتماعــی و
مســائل اجتماعــی ریشــه اقتصــادی نیــز دارنــد .همانگونــه کــه فقــر میتوانــد منجــر بــه کفــر شــود و تولیــد
فحشــا نمایــد ،شــیوع و علنــی شــدن فحشــا نیــز مــرگ ناگهانــی ،طاعــون و بیماریهــای جدیــد م ـیآورد.
کمفروشــی ،قحطــی و ضیــق روزی مـیآورد .منــع زکات نیــز برکــت را بــرده و منــع باران از آســمان بــه دنبال
دارد (رجــوع شــود بــه :الکافــی ،ج ،2ص .)374 .پــس چنانکــه ریشــه مســائل اقتصــادی و اجتماعــی ،در اموری
از غیــر جنــس آنــان میتوانــد باشــد ،راهحــل نیــز لزومـاً در عرصـهای از همــان جنــس نبایــد دنبــال کــرد .برای
اینکــه بدانیــم راهحــل هــر مســئله چیســت اوالً بایــد فهمــی دینــی از شــکلگیری و جنس مســئله داشــته باشــیم
و ثانیـاً بــا فهمــی درســت از اســباب و ســنن الهــی ،راهحــل درســتی بــرای آنهــا بیابیــم.
 .7-3-7تعالی پیوندها در سایه معنویت
معنویــت ،روح کالبــد اجتمــاع اســت نــه عضــوی از کالبــد .بنابرایــن اضافه شــدن معنویت بــه ارکان ســازنده
اجتمــاع ،مشــابه اضافــه شــدن برخــی فعالیتهــا بــه برخــی فعالیتهــا نیســت بلکــه از جنــس تغییــر شــکل
فعالیتهــا یــا تغییــر شــکل نظــام ارتباطــی فعالیتهاســت .معنویــت ،صبغــه دیگــری بــه ایــن ارکان میدهــد.
از ایــن روســت کــه معنویــت اســام را بایــد در تکتــک اعمــال ،احــکام و تعامــات مشــروع جســتجو کــرد.
نظــام اقتصــادی اســام ،پیوندهــای اجتماعــی و ســاختار سیاســی آن همگــی بــا رنــگ معنویــت و توحیــد،
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تعبیــه میشــوند .بهطــور مثــال زکات و ایتــاء مــال در کنــار آثــار اقتصــادی و اجتماعــی ،بــرای تزکیــه انســان
(توبــه103/؛ لیــل )18:وضــع میشــوند.
آنچــه در ایــن الیــه از معنویــت ،مقصــود اســت تجلیــات معنویــت در عرصــه روابــط و رفتارهــای انســانی
اســت کــه متناســب بحــث عدالــت اجتماعــی اســت و اال عدالــت در تناظــر بــا ســایر ســطوح معنویــت نیــز
تعریــف میشــود .نقطــه اتصــال ســاختارهای جامعــه بــا توحیــد ،والیتی اســت کــه ضمــن هدایت باطــن عالم،
رســالت هدایــت و امامــت امــت را نیــز بــر عهــده دارد تــا ســاختار ســازی اجتماعــی را بــا عدالــت تکوینــی
منطبــق ســازد .ایــن والیــت در عیــن اینکــه کتــاب هدایــت را بــه همــراه دارد ،خــود نیــز میــزان اقامــه عــدل
بــوده و قائــم بالقســط اســت .قانــون عادالنــه صــرف بــدون میــزان حاضــر و حــی ،امــکان تحقــق تــام عدالــت
را فراهــم نمیکنــد .در عیــن حــال ،معنویــت ،الزامــات مســتقلی نیــز دارد کــه در عبــادات متجلــی میشــود و
البتــه عبــادات نیــز آثــار ،احــکام و ابعــاد اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی دارنــد.
«اســام بــر اســاس ايــن نظريــه ،بــراى تأمیــن ســعادت دنيــا و آخــرت بشــر اصالحــات خــود را از دعــوت بــه
«توحيــد» شــروع كــرد ،تــا تمامــى افــراد بشــر يــك خــدا را بپرســتند ،و آنــگاه قوانيــن خــود را بر همين اســاس
تشــريع نمــود و تنهــا بــه تعديــل خواسـتها و اعمــال اكتفاء نكــرد ،بلكــه آن را بــا قوانينى عبــادى تكميل نمود
و نيــز معارفــى حقــه و اخــاق فاضلــه را بــر آن اضافــه كــرد .آنــگاه ضمانــت اجــرا را در درجــه اول بــه عهــده
حكومــت اســامى و در درجــه دوم بــه عهــده جامعــه نهــاد ،تــا تمامــى افــراد جامعــه بــا تربيت صالحــه علمى و
عملــى و بــا داشــتن حــق امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر در كار حكومــت نظــارت كننــد.
و از مهمتريــن مزايــا كــه در ايــن ديــن بــه چشــم مىخــورد ارتبــاط تمامــى اجــزاى اجتمــاع بــه يكديگــر
اســت ،ارتباطــى كــه باعــث وحــدت كامــل بيــن آنــان مىشــود ،بــه ايــن معنــا كــه روح توحيــد در فضائــل
اخالقــى كــه ايــن آئيــن بــدان دعــوت مىكنــد ســارى و روح اخــاق نامبــرده در اعمالــى كــه مــردم را بــدان
تكليــف فرمــوده جــارى اســت ،در نتيجــه تمامــى اجــزاى ديــن اســام بعــد از تحليــل بــه توحيــد برمیگــردد
و توحيــدش بعــد از تجزيــه بــه صــورت آن اخــاق و آن اعمــال جلــوه مىكنــد ،همــان روح توحيــد اگــر در
در قــوس صعــود همــان
قــوس نــزول قــرار گيــرد آن اخــاق و اعمــال مىشــود و اخــاق و اعمــال نامبــرده
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ِّ ُ ْ َ ُ َّ
َُ ُ
ـب َو الع َمــل الص ِالـ ُـح َيْرفعــه»
روح توحيــد مىشــود ،هــم چنانکــه قــرآن كريــم
فرمود:إليـ ِـه يصعــد الكِلــم الطيـ
ِ
(فاطــر( )10/طباطبایــی ،بیتــا ،ج ،4ص.)172 .
 .8جمع بندی :ایده قسط برای جامعه پردازی
ایــده قرآنــی قســط ،بــه دنبــال جامعــه پــردازی عادالنــه اســت .از ایــن رو ،مؤلفههــای اساســی ســاخت جامعه
را هــدف قــرار میدهــد تــا آنهــا را بــر مــدار کمــال انســانی قــرار دهــد .مؤلفههــای کلیــدی ســاخت هــر
جامعــه را میتــوان در مثلــث قــدرت ،ثــروت (امــوال) ،قبیلــه (قرابــت) جــای داد .هــر جامعـهای کــه بخواهــد
ســامانی بــرای خویــش بیابــد ،الجــرم ایــن ســه مؤلفــه و روابــط بیــن آنــان را بایــد شــکل دهــد .میتــوان مدعی
شــد کــه اساسـاً دعــوای مکاتــب مختلــف نیــز بــر ســر همیــن مســئله اســت .همــه بــه درســتی بــه ایــن نتیجــه
میرســند کــه قــدرت ،امــوال و قرابــت را در قالــب ســه بعــد سیاســت ،اقتصــاد و اجتمــاع ،در دســت گیرنــد اما
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هــر یــک بــه نحــوی بــه آنهــا شــکل میدهــد.
ً
جامعـه پردازی ،شـبیه سـاخت یک خودرو میماند که حتما از سیسـتم احتراق ،انتقـال قدرت ،خنککننده،
برقرسـانی و  ...بایـد برخـوردار باشـد امـا هـر کارخانـهای ،با تغییـر و دسـتکاری در این سیسـتمها ،خودرویی
متفـاوت میسـازد که برخی قدرتی ،برخی سـرعتی ،برخی ایمن ،برخی راحـت ،برخی زیبا و برخی کمهزینه
میشـوند .کـدام کارخانه (مکتب:دین) اسـت کـه میتواند حداکثر مزیتها را متناسـب با ویژگیهای طبیعی
راکـب (انسـان اجتماعی) ،جـاده (زندگی هبوط یافته انسـانی) و مقصد حرکت (کمال انسـانی) طراحی کرده
و بسـازد و در ایـن سـاخت ،سیسـتمها بـا هـم و هماهنـگ کار کنند؟ موضوع قسـط نیـز جامعه پردازی اسـت
و جامعـه پـردازی بـا سـه مهـره (قـدرت ،امـوال ،قرابتهـا) بـازی میکند .قسـط ،نسـخه تشـریعی قوامیافتگی
اجتماعـی (جامعـه پـردازی حقیقـی) اسـت کـه متناسـب بـا «غایـت کمالـی انسـان»« ،طبیعـت و فطـرت او» و
«اقتضائـات زندگـی اجتماعی» ،به تقویم این سـه مهره میپردازد .قسـط مانند هر نسـخه دیگر جامعـه پردازی،
خلـق جامعـه را دنبـال میکنـد اما خلقت جامعـه را با دمیـدن روح معنویت ،تمـام میکند و نشـئه دیگری رقم
میزند تا انسـان کل را بسـازد.
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قــدرت ،ثــروت و قرابــت ســه مؤلفــه اساســی ســاخت هــر جامعــه هســتند .هــر جامعــه ،الجــرم ایــن ســه
مؤلفــه را بــه نوعــی ســامان میدهــد تــا بتوانــد شــکلی خــاص از حیــات اجتماعــی را داشــته باشــد .قطعـاً هیــچ
جامعـهای بــدون حکمرانــی و تنظیــم ایــن ســه رکــن و مؤلفــه ،تــوان اســتمرار نــدارد .قلــب جامعــه ،روابط بین
انســانها و شــیوه تعامــات و رفتــار آنهاســت .پیوندهــای اجتماعــی کــه معمــوالً در فرهنــگ آن جامعــه خود
را بــروز میدهنــد ،بنیادیتریــن الیــه اجتمــاع را شــکل میدهنــد .جامعــه بــا برشهــای مختلــف ،اجتماعــات
و ســازمانهای غیررســمی را شــکل میدهــد .خانــواده و قبیلــه ،قدیمیتریــن اجتماعــات بشــری هســتند کــه
ریشــه در روابــط خونــی نســبی و ســببی داشــته و بــه همیــن جهــت ،از ابتــدای شــکلگیری اجتماعــات انســانی
تاکنــون ،خــود را بــه نحــوی حفــظ یــا بازتولیــد کردهانــد .امــا ایــن پیوندهــا و رفتارهــا بایــد در نســبتی بــا
اقتصــاد جامعــه شــکل بگیــرد .اساسـاً مــال و ثــروت اســت کــه ســتون فقــرات اجتماعــات را تشــکیل میدهــد
زیــرا تــداوم هــر اجتماعــی ،بــه رفــع نیازهــای مــادی اوســت .امــا بــه نحــوی کــه پیوندهــا را مخــدوش نســازد.
از ایــن رو ،اقتصــاد مبتنــی بــر پیوندهــای اجتماعــی ســاخته میشــود و بایــد بشــود .روابــط اقتصــادی ،در
پیوندهــای اجتماعــی معنــاداری خواهنــد داشــت و نظــام اقتصــادی بــه دنبــال تقویــت پیوندهــای اجتماعــی
اســت .در نهایــت ،بــه یــک نقطــه کلیــدی میرســیم :چــه کســی تصمیــم میگیــرد و چــه کســی اعمــال
قــدرت میکنــد تــا پیوندهــای اجتماعــی و نظــام اقتصــادی بــر چــه ســیاقی حرکــت کنــد؟ عنصــر قــدرت ،بــه
لحــاظ رتبــه ،آخریــن رتبــه در بیــن مؤلفههــای اساســی ســاخت جامعــه اســت .امــا بــه لحــاظ زمانــی ،اولیــن و
متقدمتریــن مؤلفــه ،قــدرت اســت کــه حکمرانــی ســاخت جامعــه را بــه عهــده دارد .بایــد تعییــن کــرد چــه
کســانی و چــه ســازوکارهایی در چــه محــدودهای مجــاز بــه اعمــال قــدرت یــا تصمیمگیــری هســتند .در پرتو
تعریــف ســاختارهای قــدرت اســت کــه میتــوان در خصــوص نظامهــای اقتصــادی و اجتماعــات ،محلــی
بــرای گفتگــو بــاز کــرد .پــس تشــکیل حکومــت ،ضامــن تحقــق نظامــات اجتماعی-اقتصــادی اســت .امــا این
نکتــه را نیــز بایــد مدنظــر قــرار داد کــه در جوامع پایــدار ،قدرت ،برآمــده از نظــام اقتصادی و اجتماعات اســت
و از ســوی دیگــر حافــظ ،ارزشهــای اقتصــادی و اجتماعــی آن جامعــه .در واقــع ،در یک هرمنوتیــک دوگانه
از یکدیگــر یــاد میگیرنــد و یکدیگــر را میســازند .هــر مکتــب فکــری کــه داعیــه هدایــت و راهبــری بشــر را
دارد ،ایــن ســه را مــورد متوجــه قــرار میدهــد و نظامــی خــاص بیــن آنــان برقــرار میســازد کــه وجــه ممیــزه
آن بــا مکتــب بــا ســایر مکاتــب میشــود.
مدخــل فســاد ،ظلــم و انحــراف جوامــع نیــز همیــن ســه رکــن هســتند .همــواره قــدرت ،ثــروت یــا پیوندهای
اجتماعــی هســتند کــه محمــل ظلمهــای ســاختاری و اساســی در جامعــه قــرار میگیرنــد .هــر نــوع خدشــه
و نفــوذ بــه ایــن ارکان ،یــا بــر هــم زدن ایــن ارکان ،امــکان تحقــق عدالــت اجتماعــی بــه نحــو تــام را ســلب
میکنــد .هــر جــا کــه قــوه عاقلــه اجتماعــی ،ایــن ســه مؤلفــه را توأمــان در کالبــد جامعــه بــه تعــادل رســاند،
ایــن جامعــه بــه قوامیافتگــی و اســتقامت در صــراط مســتقیم در الیــه اجتماعــی وارد شــده اســت .از ایــن جهت
اســت کــه در اندیشــه اســامی ،حکومــت ،اقتصــاد و روابــط اجتماعــی در قالــب اســتقرار والیت سیاســی الهی
(اطاعــت از جریــان رســالت) ،معیشــت متــوازن (حفــظ ،رشــد و گــردش مــال بــرای تأمیــن معــاش همــگان) و
انســجام اجتماعــی (تألــف) موضوعیــت مییابــد.
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ایــن کالبــد در کنــار دمیــده شــدن روح معنویــت ،جــان میگیــرد و حرکــت در مســیر تربیــت و تقــرب الهی
را میتوانــد جســتجو کنــد .آنچــه ســاختارهای قدرت ،ثــروت و پیوندهــای اجتماعــی را در عدالــت اجتماعی
اســام شــکل میدهــد ،معنویــت و غایــت توحیــدی اســت کــه در تکتــک اعمــال ،رفتارهــا و روابــط خــود
را متجلــی میســازد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تطابــق ایــن ســاختارها با فطــرت و طبیعت انســان نیــز مدنظر
اســت .ســاختارهای اجتماعــی عادالنــه ،بــه نوعــی فضــا را بــرای انســان تمهیــد میکننــد کــه طبیعــت و فطرت
او ،ضمــن پذیــرش ســاختارها ،بــه عمــق معنایــی آنهــا نیــز التفــات یابنــد و درگیر ظواهــر نمانند.
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