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Keywords: 

Collocation is one of the means of semantics that can be used in order to 
study the meaning exactly by conversation’s analysts. Collocation means 
the current other words line collocation is related to possibility of 
occurring of the units abreast for creating extensive units. According, 
semanticists find the meaning of one word with collocated words, so 
they find more exact meaning of more extensive units like the sentence 
and the text.One of the important subjects in holy Quran is" justice "that 
Allah paid this subject and he has thought mankind it legs in populous 
verses; according to this populous verses and also for its position and 
importance in human society, it must be studied exactly.however in this 
basis yet many researches were done, but in order to attain an exact 
meaning of justice in holly Quran, it is better that we use getable means 
in semantics, therefore we decided to study some of the verses of justice 
in Quran as result, at the end of discourse, we find that justice is one of 
the important subjects in society and Allah also has affirmed on it. Allah 
asks that be livers to endowed to this attribute and to be diligent for its 
execution and the execution of justice is also depended on fidelity to 
right, inhibiting the factionalism and avoiding some behaviors like 
violating the other’ s right and etc.It is noticeable that the justice is 
contain, the formative justice and social justice with different types of 
justice such as family, judicial, military justice and …. In this essay, our 
chosen verses include some verses about social justice that they are 
searchable in judicial justice.In order to introduce the verse that are 
stated in four verses briefly, in this essay, the meaning of verse and the 
dotted meaning of word is mentioned, then meaningful collocations that 
are related to purpose of verse will be studied. 
holly Quran, collocation, justice, social justice, semantics 
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 های کلیدی:واژه

برای بررسی دقیق معنا توسط تحلیل گران کالم مورد استفاده  تواند میاست که  شناسی معنیی یکی از ابزارها نشینی هم

و معنای هر واژه از  گیرد میبا یکدیگر درون جمله و متن مورد توجه قرار  ها واژه، ارتباط نشینی همقرار گیرد. در فرایند 

و در نتیجه جمله و متن به دست  ها واژهاز  تری دقیق که به این ترتیب معنای شود میآن یافت  نشین همی ها واژهطریق 

 ۀاست که سزاست با توجه به جایگاه و اهمیت آن در جامع »عدالت« مسئلۀ. یکی از موضوعات مهم در قرآن کریم، آید می

ا برای زیادی در این زمینه انجام گرفته؛ ام های پژوهش تاکنونانسانی، به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. هر چند 

بهره ببریم؛ لذا بر آن  شناسی معنیاز عدالت در قرآن، بهتر است از ابزارهای موجود در علم  تر دقیقرسیدن به معنایی 

عدالت در قرآن کریم بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش  ۀبه بررسی چند آیه در حوز »نشینی هم«شدیم تا با استفاده از ابزار 

خداوند این است که  ۀخداوند است و خواست تأکیدموضوعات مهم در جامعه و مورد  که عدالت یکی از دهد مینشان 

مؤمنان، متصف به این صفت بوده و در برپایی آن کوشا باشند و نیز اینکه اجرای عدالت در جامعه منوط به پایبندی به 

فتارهای مانند پایمال کردن حق و... و دوری از بعضی از ر باندبازییک سری از رفتارها مانند پایبندی به حق، عدم 

در این مقاله، به منظور معرفی اجمالی آیه، ابتدا معنای آیه و معنای معجمی  شده معرفی ۀدیگران و ... است. در چهار آی

 .گیرد میو مرتبط با هدف آیه مورد بررسی قرار  معنادار های نشین هم، سپس گردد میواژگان ذکر 
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 مقدمه  .1

 مسئلۀبشری که در طول تاریخ مورد توجه افراد بشر بوده،  ۀیکی از مسائل مهم جامع

عدالت  است. عدالت از جمله اهداف مهم بعثت پیامبران بوده و خدای متعال برای برقراری

بسیاری را وضع کرده و توسط پیامبران خود به مردم ابالغ انسانی قوانین  ۀاین مهم در جامع

به این موضوع پرداخته و به طور  شماری بینموده است. قرآن، آخرین کتاب آسمانی، در آیات 

در مورد عدالت با مردم سخن گفته و قوانین مربوطه را آموزش داده و  غیرمستقیممستقیم و 

. هر چند شاید با یک نگاه دارد میحق دیگران بر حذر انسان را از ظلم و بیداد و پایمال کردن 

 مسئلهعدالت که به طور مستقیم معرف این  ۀی صریح حوزها واژهسطحی به قرآن، آیات دارای 

مختلف  های گونهآیات زیادی را پیدا کرد که به  توان می تر عمیقباشند، کم هستند، اما با نگاهی 

گوناگون آن را  های جنبهاین بحث را به میان کشیده و  ی مرتبط با مفهوم عدالت،ها واژهو با 

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع از دیدگاه خداوند و نیز مبتال بودن ؛ مورد توجه قرار داده است

به موضوع بپردازیم و با بررسی چند  تر دقیقمهم بر آن شدیم تا کمی  مسئلۀانسانی با این  ۀجامع

گامی در راستای تحقق آن در جامعه برداریم. از آنجا که بررسی  عدالت در قرآن ۀآیه در حوز

یکی از ابزارهای  ۀدقیق هر گفتاری منوط به بررسی معنای آن است، ما در این مقاله به وسیل

در چند آیه از آیات مربوط به موضوع عدالت  ها واژه» آیی همبا«و  » نشینی هم«یعنی  شناسی معنی

این موضوع را واکاوی نموده تا شاید اندکی از سطح قرآن فراتر  نیمک میاجتماعی در قرآن سعی 

 ی برسیم.تر عمیقرفته و به معنای 

 پژوهش ۀپیشین.1-1

علوم تفسیر و  ۀدر حوز ها آنعدالت صورت گرفته که بیشتر  ۀزیادی در زمین های پژوهش تاکنون

و  شناسی زبان ۀحوز اما در؛ فقه و علوم سیاسی است و ارتباط چندانی به بحث ما ندارد

اخوان  محمدحسینزیادی از این موضوع وجود ندارد. آقای  ۀغیر از چند مقاله، سابق شناسی معنی

» قسط ۀمفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای واژ بندی صورت«خود با عنوان  ۀطبسی در مقال

از  معناشناسی ۀزقسط است و با استفاده از نظریات مختلف در حو ۀمعتقد به تیرگی معنایی واژ

 های روشاز  گیری بهرهمعنایی و نیز با  های مؤلفهمعنایی و  های حوزه، نشینی همجمله روابط 

سامی به  های زبانو مطالعات  شناسی گونه، شناسی ریشهتاریخی از قبیل  شناسی زبانمتنوع 

خود با  ۀقالخسرو پناه در م عبدالحسین. آقای پردازد میقرآنی قسط  ۀواژ معناشناختیتحلیل 

به تبیین معنای عدل، قسط و ظلم بر اساس تعاریف » وسعت معنایی عدالت در قرآن « عنوان 

. آقای آورد میآمار آیات مربوطه نیز روی  ۀلغوی و تفسیری پرداخته و برای تکمیل بحث، به ارائ

» وش ایزوتسوقرآن کریم بر مبنای ر عدل در ۀواژ معناشناسی« ۀموال در مقال پور هاشمسید محمد 

حاصل از آیات قرآن با استفاده از روش ایزوتسو  های گزارهعدل را بر اساس  ۀساختار معنایی واژ

که در این راستا عالوه بر تبیین ارتباط معنایی عدل با مفاهیم قسط، حق، ایمان،  کند میبررسی 
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. در میان زدپردا میبحث تفسیری نیز  ۀمعنایی به ارائ ۀحوز عنوان بهعلم، صدق و تقوی 

آثاری در  شناسی زباناندیشمندان عرب نیز محمد شحرور از جمله کسانی است که با روی کرد 

الکتاب و القرآن، « های کتاب توان میموضوعات قرآنی و دینی ارائه کرده که از جمله  ۀزمین

لفقه دراسات اسالمیة معاصرة فی الدولة و المجتمع، االسالم و االیمان، نحو اصول جدیدة ل

ن.ک احمدی، پور (را نام برد » ة المعاصرة للتنزیل الحکیم و ...االسالمی، الدین و السلطة، دلیل القراء

او در آثار خود به مسئله حقوق انسان در خانواده، حقوق زن، حجاب، تعدد زوجات،  .)139: 1400آذر،

مفروض بررسی کرده که ارث و ... با خوانشی جدید پرداخته و موضوعات فوق را بر اساس عدالت 

البته توسط پژوهش گران مورد نقد و بررسی هم قرار گرفته است. دیگر اندیشمند عرب، نصر 

جمله موضوعات دینی آثاری از  ۀحامد ابوزید است که او هم با روی کردی معاصر در زمین

در بحث  ابوزید ارائه کرده است.» نی، النص، السلطة، الحقیقة و ...مفهوم النص، نقد الخطاب الدی«

و در  گوید میقرآن و تعامل آن با واقعیت سخن  مندی تاریخ ۀخود پیرامون چیستی وحی دربار

. عدالت نیز یکی از موضوعات داند میقرآن، توجه به افق تاریخی آن را مهم  پذیری فهممورد 

و مقدس و  است. او عدل را بر اساس آیات قرآن مفهومی الهی ابوزیدمطروحه در اندیشه قرآنی 

و معتقد است که قرآن تنها به فرمان به  داند میدر رأس قوانین هستی و خداوند را قائم به قسط 

اهمیت و ضرورت عدالت را  ۀی مترادف آن بسنده نکرده، بلکه نمادهای رسانندها واژهعدالت و 

تقاد دارد که فطرت انسان را مطرح کرده و اع ۀ. وی در بحث از عدالت فردی، مسئلنماید میبیان 

. او در شود میگانگی خداوند و پایبندی به آثار و تبعات آن عدالت فردی محسوب ی بهاعتراف 

سیاسی، مباحث مختلف از جمله جنگ، حقوق انسان، جزیه، تعدد  -بحث از عدالت اجتماعی

. او معتقد است که در خوانش کند میزوجات و جایگاه زن در قرآن، عدالت اقتصادی را مطرح 

زبان  ابوزیدوحی قرآنی و نقش نبی را در نظر گرفت.  ۀقرآن باید وجه تاریخی و فرهنگی و زمین

. بر این اساس بر کند میافکار را عنوان بندی  ۀکه هم داند می ها نشانهرا نظامی از تحلیل زبانی 

این باور است که چون قرآن متن زبانی است که در طول مدت بیش از بیست سال شکل گرفته 

آن نیز با توجه به واقعیات و فرهنگ زمانه بوده، باید برای فهم آن از روش  گیری شکلاست و 

 تحلیل زبانی بهره گرفت.

موردی چند آیه بر مبنای  ۀرویکرد ما در این مقاله، موضوع عدالت در قرآن کریم و مطالع     

تأویل و تفسیر در این  واژگانی از طریق روش های نسبتاست که البته به طور مسلم  نشینی هم

پیشین تفاوت واضحی دارد.  این نوشتار درصدد پاسخ  های پژوهشکه با  گردند میراستا تبیین 

که خداوند در آیات مورد بحث عدالت چه مفاهیم و مقوالتی را  هاست پرسشدادن به این 

زنمایی نقش و این مفاهیم چگونه در این با کند میمشخص کرده که مفهوم عدالت را بازنمایی 

یی در قرآن ها واژه؟  بر این اساس، احتماالً به این نتیجه دست خواهیم یافت که نمایند میآفرینی 

و زوایای مختلفی از این مفهوم مهم را  سازند میمعنایی عدالت را  ۀکریم وجود دارند که حوز
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دارند و در یک  آیی مهبا بعضی دیگر  ها واژهو دیگر اینکه بعضی از این  دهند میتوضیح  خوبی به

و در نتیجه اینکه  دهند میاز عدالت را پیش روی مخاطب قرار  تری کاملمعنایی، تصویر  ۀزنجیر

 های حوزهدر تبیین معنا مؤثر باشد. شایان ذکر است که یکی از  تواند میتا چه اندازه  نشینی هم

انوادگی، عدالت قضایی، مختلف از جمله عدالت خ های شاخهعدالت در قرآن عدالت اجتماعی با 

عدالت اجتماعی است  ۀما در این نوشتار چند آیه در حوز ۀعدالت نظامی و ... است. آیات برگزید

 .استعدالت قضایی قابل بررسی  ۀکه بیشتر در شاخ

 عدالت.1-2

، حکمت البالغه نهجمواضعها (عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در محل خود. العدل یضع االمور 

عدالت به معنای حالت درونی انسان است که وی را به تقوا و مروت پای بند ساخته و این .  )437

کند رساند که ارتکاب به معاصی کبیره و اصرار به صغیره را از وی سلب  ای مرتبهالتزام او را به 

 .)80: 1391جوادی آملی، (

وازم زندگی اجتماعی به شمار بدیهی و متداول و از ل ها انسانداوری و قضا در حیات اجتماعی     

 آموزاند میآید. عدل باالترین درجه حسن اخالقی است و دین، این واقعیت انکارناپذیر را به ما می

 .)153همان: است (و علم مؤید آن 

قوّام به « وازن و به تعبیری اسالم شرط اساسی برای رسیدن به کمال انسانی را قوام در ت    

ر این طریق باید نفس خویش را با عوالم وجود هماهنگ سازد؛ یعنی عالم . انسان دداند می» عدل

نفس باید با عالم تکوین و تشریع سازگاری داشته باشد تا بتواند در طریق شریعت به جایگاه 

حقیقت بار یابد، بنابراین قائم به عدل بودن در عدالت قضایی برای قاضی بس نیست بلکه باید 

برای عموم مسلمانان و مؤمنان خصوصاً قضات بسیار  و روایاتته در آیات قوّام باشد و به این نک

 .)154همان: ( )ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط...(شده است:  تأکید

 اند عبارتکه  کند میذکر » عدل«کلمۀ شهید مطهری چهار معنی و یا چهار مورد استعمال را برای 

 حق ذیتبعیض، رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر  ههرگوناز: موزون بودن، تساوی و نفی 

وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان   ۀدر افاض ها استحقاقحق او را، رعایت 

 )54: 1352شهید مطهری، دارد (وجود یا کمال وجود 

 )48همان: است (عدل به مفهوم اجتماعی، هدف نبوت و به مفهوم فلسفی مبنای معاد     

، ارزشی است که با رود میعدالت به شمار  های شاخه ترین مهمعدالت اجتماعی که یکی از 

و امور جامعه به  رسند میکه افراد به حق خود  گردد می هایی زمینهفراگیر شدن آن، جامعه دارای 

 . )126: 1393ر.ک سید باقری، گیرد ( میخویش قرار  ۀتناسب و تعادل در جای بایست

 شینین هم.1-3

که در علم  )109: 1381شعیری، دارد (نام » نشینی همفرایند «ر زبان یکی از فرایندهای موجود د

در تالش است معنا را در سطوح  شناسی معنی. از آنجا که گیرد میمورد بررسی قرار  شناسی معنی
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ه گرفت از آن بهر توان میقرآن کریم هم  ۀعلمی بررسی نماید، لذا برای مطالع ۀمختلف به شیو

قرآن  تر دقیقکه به فهم  گردد میدر این حوزه انجام  ای گستردهکه در حال حاضر هم مطالعات 

 .)82: 1397قائمی و همکاران، ( کند میکمک 

. فرثگردد برمیبه بیش از پنج دهه قبل  نشینی هم ۀمطالع
1
اصطالح  1957اولین بار در سال  

مختلف این  های شیوهکلمات و  نشینی هم ۀرا به کار برد و مطالعاتی در زمین نشینی هم

 .)3: 1391حسینی معصوم، (داد انجام  ها نشینی هم

یونس علی، ( »ها جملهی معین دیگر در ها واژهارتباط رایج یک واژه در زبان با «یعنی  نشینی هم     

پی  یک کلمه به معنی آن نشین همی ها واژه. بر این اساس معنی شناسان از طریق )122: 2007

یعنی جمله و متن به دست  تر بزرگاز واحدهای  تری دقیقو به این ترتیب معنای  برند می

 .آورند می

ند از مختصات ترکیبی خاصی برخوردار باشند و توان می ها واژهساختگرا  شناسی معنیاز نظر      

، والتر 1934سال اما در ؛ واژگانی دخالت داد های حوزهاین مختصات را در تحلیل  توان میطبیعتاً 

پورتسیگ
2

آلمانی، برای نخستین بار به این نکته اشاره کرد که ترکیب بر روی محور  شناس زبان، 

نتیجه گرفت  توان میبنابراین ؛ معنی نیز هست های جنبهدر کنار مختصات نحوی تابع  نشینی هم

؛ یابند میامکان طرح  نشین همی هم وقوع در قالب روابط واژگانی ها واژهکه قرابت معنایی میان 

تحلیل ساختاری باید این  .)142همان: (اند  شباهتدرست مثل روابط واژگانی جانشین که مبتنی بر 

وجود دارد آشکار  ها معنیو نظام  ها صورتامکان را پدید آورد تا بتوان پیوندی را که میان نظام 

، بلکه در شود میی خالصه نتکرار های واجبه شمارش اوزان و توجه به  گرایی ساختکرد. هدف 

بسیار  های گرایشنیز چالش کند. از این دیدگاه یکی از  شناسی معنیضمن خود باید با پدیدارهای 

بررسی  ۀادبی، بررسی ساختاری واحدهای بزرگ گفتمان، برون از محدود های پژوهشنوین در 

ت، توصیف و دیگر همچون روای تر کلیاز سطحی  ها نظامبنابراین جا دارد که ؛ جمله است

گفتمان به وجود خواهد آمد که  شناسی زبانیک  آنگاهبیان ادبی بررسی شوند.  ۀعمد های شکل

کرد بدان وسیله به میزان وسیع بررسی  شود میفرازبان شناختی است برای اینکه واقعیات زبان را 

  .)153: 1388سجودی، (

 صرفاًاصلی  ۀو مسئل شود میپیش کشیده  نظام زبان ۀبحث دربار گرا ساخت شناسی زباندر      

سایر عناصر است.  برحسبعناصر با یکدیگر نیست، بلکه مسئله بر سر ارزش هر عنصر  ۀرابط

 .)59: 1388صفوی، (نمایاند  میرا  گرا ساختاین نکته یکی از بارزترین مختصات نگرشی 

ان محور جانشینی و محور که سوسور می شود میهم وقوعی به تمایزی مربوط  ۀرابط مسئلۀ     

مربوط است. اگر به سراغ  ها مشابهتزبان برقرار کرده است. محور جانشینی به تداعی  نشینی هم

                                                           
1. J.R Firth  
2. Walter Porzig  
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با  تواند میمعنی، تیز  برحسبزبان برویم، میز، تیز و لیز در تداعی با یکدیگرند.  واحدهایصورت 

ه امکان وقوع واحدها در کنار هم برای ب نشینی همبرنده و یا لیز با سُر در تداعی قرار گیرد. محور 

ی مرکب و مشتق بر روی این ها واژهصرف،  ۀمربوط است. در حوز تر بزرگساخت واحدهای 

ی غیر بسیط بر ها جملهو  ها جمله، ها گروه گیری شکل. در سطح نحو نیز، گیرند میمحور شکل 

، نشینی همو روابط » القوهب« های شباهت. روابط جانشینی شامل یابند میروی این محور تحقق 

طبق نظر سوسور اصول، اصول نظم . )141: 1393گیرتس، (شود  میرا شامل » بالفعل«هم وقوعی 

 های واجدر تمام سطوح زبان مشهود است. این امر از ترکیب و جانشینی  نشینی همجانشینی و 

ین سوسور با استفاده بنابرا؛ یابد میمختلف در کلمات تا نظم کلمات در جمالت و گفتار گسترش 

روابط درون سطوح مختلف زبان را  تواند می، هم کند میاز اصول مشابه و یکسانی که بیان 

 ۀروابط بین سطوح مختلف را بررسی نماید. این مطلب جنب تواند میتحلیل کند و هم 

 .)192: 1386هوارث، (دهد  میاو را شکل  ۀساختارگرایی نظری

آن معتقد بود. از نظر وی، این  نشین همی ها واژهطریق معنی  فرث به تشخیص واژه از     

»نشینی هم«که او آن را تحت عنوان  ها واژه آیی هم
1

 ها واژه، تنها بخشی از معنی سازد میمطرح  

، بلکه آن را داند میاو بافت موقعیتی را نیز تنها ابزار  بیانگر معنی ن .)161: 1366پالمر، (بردارد را در 

که بررسی زبان بر  کند می تأکید. فرث کند میتوصیفی زبان تلقی  های روشزارها یا یکی از اب

بافت موقعیت مستلزم این است که بافت موقعیت همراه با متن زبانی مورد نظر تحلیل شود.  ۀپای

موجود میان عناصر ساخت زبانی مورد نظر در سطوح گوناگون را یکی از  نشینی هماو روابط 

. دنینداند میتن زبانی روابط درونی م
2

را  ها واژهیا همراهی خاص هر واژه با سایر  آیی همنیز با  

و معتقد است که الزم نیست معنی هر واژه از پیش در  داند میتعیین معنی واژه  های راهیکی از 

 ).24و  23: 1390آقا گل زاده، (شود نظر گرفته 

. در کند میی ترکیبی کالم نمود پیدا ها صورتاز جمله روابط واژگانی است که در  نشینی هم     

است، یعنی عوامل دخیل در وقایع در کنار هم » و ... و « این حالت، نظام حاکم بر زبان، نظام 

و امکان حذف یکی و جانشینی دیگری نیست.  گردند میو سبب تکمیل شدن هم  گیرند میقرار 

و بعضی از زبان شناسان از آن تعبیر به  شود میهمین ترکیب است که حرکتی رو به جلو را سبب 

» نشینی هم«مفهوم گفت که  توان میبنابراین  ؛)110و  109: 1381شعیری، (اند  کردهحرکت خطی 

. )159: 1381پالمر، (نیست زبان  دهندۀ تشکیلچیزی جز ارتباط یک عنصر زبانی با سایر عناصر 

که شاعر  »بر بام خانه زند مینه    با گوهرهای فراوان    باز باران با ترا«شعری  ۀمثال در این قطع عنوان به

از نمایش زیبای باران بوده، با کنار هم قرار  تأثیرگذار تصویرسازیدر ذهن خود به دنبال یک 

                                                           
1. Collocation 
2. F.P. Dinnen 
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این حرکت خطی را تولید کرده و تعبیر خود از » باران، ترانه، گوهرها، بام خانه«ی ها واژهدادن 

 هدف خود نائل شده است.باران را تکمیل نموده و به 

. ترکیباتی که گیرند میگفتار جای  ۀاین عناصر برخی به دنبال برخی دیگر بر روی زنجیر     

همواره از دو یا چند واحد  نشین هم. شوند مینامیده » نشین هم« یابند میروی خط زبان گسترش 

؛ آورد میخود را به دست ارزش  دهیم میقرار  نشین همرا که در  ای واژه. شود میپیاپی تشکیل 

. )167: 1378، دو سوسور(گیرد  میو یا با هر دو قرار  آید میچون در تقابل با آنچه بعد و یا قبلش 

به  تنها ،آیی هم. با کشاند میدو جانبه ای وجود دارد که عناصر زبانی را به سمت هم  ۀگاهی جاذب

. )122: 1395ویدوسن، (شود  میشامل  واژگانی را نیز های ترکیبعناصر واژگانی محدود نشده و 

. بر شود میرا شامل  ها جملهو  ها واژهی مشتق و مرکب، گروه ها واژهصورت ترکیبی یا زنجیره، 

انسان به « ۀی ترکیبی زبان برقرار است، مثالً در جملها صورت ۀدر هم نشینی هم ۀاین پایه، رابط

با ترتیب خاصی به دنبال » اندیشد می«و » چیز«، »همه«، »به«، »انسان« ۀواژ» اندیشد میهمه چیز 

 ۀزنجیر ۀرا پدید آورده است؛ از این رو عناصر سازند دار معنی ای رشتهیکدیگر به کار رفته و 

در » َ د─«و » اندیش» «می« دار معنیدارند. همچنین سه بخش  نشینی هم ۀمذکور با یکدیگر رابط

هم نیشی  ۀ، با یکدیگر رابطظاهرشدهال یکدیگر که با ترکیب خاصی به دنب» اندیشد می« ۀواژ

 .)86: 1381مشکوة الدینی، (دارند 

موارد با  کنندۀ تعیینمؤید آن است که عامل  نشینی هم ۀصورت گرفته در زمین های پژوهش     

به صورت منفرد، بلکه قراردادهای موجود میان واژگان  ها واژه، نه تنها معنی هر یک از آیی هم

در  نشینی همقادر به محدود ساختن موضوع  اصالًنیز هست، به همین دلیل ما  ها نآ نشین هم

 .)163همان: ( نیستیمیک چهارچوب خاص 

شده به یکدیگر  نشین هممعنایی واحدهای زبانی، امکان انتقال مفاهیم  نشینی همبه دلیل      

زبان به طور کامل به واحد  به حدی برسد که مفهوم یک واحد تواند می. این انتقال آید میپدید 

 توان میبارز این انتقال معنی را  ۀبه کار رود. نمون ای تازهدیگر منتقل شود و این واحد در معنی 

 نشین همی ها واژهمعنایی است. همچنین حذف  نشینی هم ۀمجاز یافت که نتیج ۀدر پدید

 .)247: 1383، صفویشود (ی غیر محذوف ها واژهسبب تغییر مفهوم واژه یا  تواند می

 در آیات مربوط به عدالت اجتماعی ها نشین همتحلیل .2

 )40(شوری /  و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فأجره علی هللا انه الیحب الظالمین.2-1

 معنای آیه:.2-1-1

]  ۀو جزای بدی، مانند آن، بدی است. پس هر کس درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر [ عهد

 .دارد میاو ستمگران را دوست ن راستی بهست. خدا

 معنای معجمی  .2-1-2
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راغب ()خوبی در برابر خوبی و بدی در برابر بدیبرابر (جزاء: پاداش، کیفر.  مجازات کافی و  -

 .)195: 1992اصفهانی، 

 .)441همان: خوبی (سیئة: گناه، کار زشت، ضد  -

 چیز مشابه، مقدار برابر مثل -

 .)574همان: آن (اک کردن گناه کسی و در گذشتن از : پ)عن(عفا  -

ضد فساد؛ این دو بیشتر به افعال اختصاص دارند.  )384، ص 7ابن منظور،  ج کردن (اصلح: نیکی  -

 .)489: 1992راغب اصفهانی، است (مقابل فساد و گاهی مقابل گناه  قرآن گاهیاصالح در 

 .)64همان: عمل (اجر: پاداش دنیوی یا اخروی  -

 نشینی هم  .2-1-3 

 ظالمین ←هللا  ←اجر  ←اصلح  ←عفا  ←مثل  ←سیئه  ←جزاء 

که در برابر بدی باید  دهد میاین معنی را » سیئة«و » جزاء« ۀدر کنار هم قرار گرفتن واژ     

» مثل« ۀبعدی یعنی واژ نشین همکیفری وجود داشته باشد که کیفیت و کمیت این کیفر را 

مقدار « که در قسمت معنای معجمی گفتیم، به معنای طور همان» مثل« ۀ. واژکند میمشخص 

است، بنابراین کیفر بدی که به فرد شده، چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت، باید » برابر

باشد، عدالت رعایت شده و چنانچه غیر از این باشد، از  گونه اینبه همان میزان باشد که اگر  دقیقاً

 لت رعایت نشده است.نظر خداوند عدا

: نخست اینکه به هر حال فردی که به او بدی شود میتا اینجای آیه دو مطلب دریافت      

طرف مقابل را مجازات کند و این حق اوست و اگر چنین کند از نظر خداوند  تواند می، شود می

 خواهد یمگناهی مرتکب نشده و ظلمی نکرده است. دوم اینکه فردی که به او بدی شده اگر 

همان بدی که در حق او شده مجازات کند،  اندازۀ به دقیقاًعدالت را در مجازات رعایت کند باید 

 وگرنه از چارچوب عدالت خارج شده است.

از بدی  توان میو آن اینکه اوالً  دهد میبعدی روی دیگری از سکه را نشان  های نشین هماما      

طرف مقابل در برابر بدی او نیکی کرد و به این وسیله بذر  به توان میگذشت و ثانیاً اینکه حتی 

این است که اگر فرد از  سؤالمحبت را در دل او کاشت تا بلکه رفتار بد او اصالح گردد. حال 

 ؟ آیا در این صورت عدالت برقرار شده است؟شود میبدی که به او شده بگذرد، پس حق او چه 

خیال » هللا«و » اجر«ی ها واژه. کنند میبعدی مشخص  ایه نشین همرا  ها سؤالپاسخ این      

و اگر از آن  شود میکه ظلمی که در حق تو شده در دستگاه خداوند گم ن کند میمخاطب را راحت 

 در گذری، پاداش تو را خداوند خواهد داد.

ارد. ی قبلی وجود دها واژهبا » عفا و اصلح« نشینی همنکات دیگری هم در تأویل و تفسیر      

 کرده است؟ نشین هم» سیئة« ۀرا با واژ» اصلح«و » اعف« ۀچرا خداوند واژ اصالًسؤال این است که 
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تربیتی  ۀاول، یک آموز ۀبعد از جمل ها آنی مذکور و نیز قرار گرفتن ها واژه نشینی همدر      

نتیجه در مجازات برابر نیست، بلکه  ترین عادالنهنهفته است و آن اینکه همیشه بهترین و 

که در بخشش همراه با نیکی و اصالح یک  شود میمتوجه » اصلح«و » عفا«ی ها واژهمخاطب 

مطلوب اصالح یک  ۀمطلوبی رسید و آن نتیج ۀبه نتیج توان میزیاد  احتمال بهرفتار زشت هم 

شود و  کن ریشهپی این اصالح گناه، یک رفتار زشت، یک منکر... است که دیگر ادامه نیابد و در 

آن جامعه رو به بهبودی رود که این روند مسلماً به  تبع بهاز رهگذر این اصالح وضعیت فرد و 

هر چه رفتارهای زشت کمتر شود و منکر در جامعه کاهش یابد،  چراکهاست؛  تر نزدیکعدالت 

زیرین یک  ۀه تصویری از الیبنابراین خداوند چه هوشمندان؛ شود میعدالت در جامعه بیشتر پیاده 

 .دهد میمبتنی بر عدل باشد را نشان  تواند میجامعه که 

خداوند مانند همیشه موضع قاطع خویش را در برابر ظلم اعالم  ها صحبتدر پایان این      

را دوست ندارد،  ها آناز ظلم و ظالم حمایت نکرده بلکه  گاه هیچ تنها نهو آن اینکه او  نماید می

دو دلیل  داشته باشد؛ اول همین اعالن موضع خداوند که ذکر کردیم و  تواند می نشینی مهاین 

در  ای شبههجمله قبل که خداوند از بخشش در برابر بدی سخن گفت،  به خاطردوم اینکه اگر 

ذهن مخاطب نسبت به موضع خداوند در برابر ظلم ایجاد شده باشد، این شک و شبهه را از بین 

و آن را  پسندد نمیمگان بفهماند که خداوند تحت هیچ شرایطی ظلم و ظالم را ببرد و به ه

 .نمایاند میدوست ندارد؛ بنابراین این آیه با زیبایی و نیکویی تصویری از عدل خداوند را 

» مثل« ۀو بین واژ کنند میهمدیگر را جذب » سیئة«و » جزاء« ۀدیگر در این آیه اینکه واژ ۀنکت     

، تصوری از آید میمذکور نیز کششی وجود دارد. همچنین هرگاه سخن از بدی به میان  ۀبا دو واژ

نیز  ها واژهبعدی با این  های نشین هم، بنابراین بین شود میبخشش و گذشت  نیز به ذهن متبادر 

تا  اند گرفتهمعنایی در کنار هم قرار  ۀدر یک زنجیر ها این ۀوجود دارد که هم آیی همنوعی 

 از عدالت را برای مخاطب عرضه نمایند.تصویری 

ان هللا یأمرکم أن تؤدّوا االمانات إلی أهلها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل إن .4-2

 )58نساء/ بصیراً (هللا نعمّا یعظکم به إن هللا کان سمیعاً 

 معنای آیه  -4-2-1

میان مردم داوری  و چونرد کنید  ها آنرا به صاحبان  ها سپردهکه  دهد میخدا به شما فرمان 

. دهد می، به عدالت داوری کنید. در حقیقت، نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند کنید می

 خدا شنوای بیناست.

 معنای معجمی  -4-2-2

 .دهد مییأمرُ: فرمان  -

 .)42: 1415الحسینی الموسوی، ( »رساندن چیز به نحو بایسته«و به معنای » أداء«تؤدّوا: از  -

 .)486: 1991/3فیروز آبادی، ( )اهل االمر: مالک آن(أهل: مالک  -



 ییمعنا هاینیبر مبحث هم نش هیبا تک میدر قرآن کر یمفهوم عدالت اجتماع یمعناشناخت یواکاو                            ۵۳

 حکمتم: قضاوت کردید -

 نشینی هم  .4-2-3

 بصیر←سمیع←عدل←ناس←حکم

 شده است. نشین هم» ناس«با واژه » عدل«و » حکم«واژه  در این آیه     

ت بر این دارد که این دستور است و کاربرد آن در این آیه دالل» مردم«کلمه ناس به معنای      

مردم باید انجام شود و  ۀمردم قابل اجراست و داوری عادالنه در مورد هم ی همهخداوند برای 

» سمیع«ی یعنی انتهای آیه، کلمات بعد نشین همهیچ گروه و حزبی از آن مستثنی نیست. کلمات 

». خداوند شنونده و بیناست: «فرماید میدستور، در انتها  ۀهستند. خداوند پس از ارائ» بصیر«و 

» حکم، عدل، ناس«شدن خود با کلمات  نشین همکه صفت مشبه هستند با » بصیر«و » سمیع«

که هنگام داوری کردن شما بین مردم، خداوند به طور کامل  بر اعمال  رساند میاین داللت را 

ی نزد خداوند پایمال شما نظارت دارد و اگر شما به ناحق حکم کنید، این را بدانید که حق کس

پیاده کردن عدالت در جامعه است، بلکه با به کار  درصدد. خداوند با این گفتار، نه تنها شود مین

تا این  نمایاند می، عدالت خود را نیز به مردم »عدل«در کنار  »سمیع و بصیر«بردن کلمات 

 .شود میاطمینان خاطر را به همه بدهد که حق کسی نزد او پایمال ن

 ۀ. همچنین واژکند میرا به ذهن متبادر » مردم«و نیز » عدل« ۀ، واژ»حکم« ۀاز سوی دیگر واژ     

دارند و کامالً درست و  آیی همبا  ها واژهبه عبارت دیگر این ؛ کند میرا جذب » بینا« ۀواژ» شنوا«

 .اند گرفتهمنظم در کنار هم قرار 

 .)126نحل / للصابرین (لئن صبرتم لهو خیر  و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و. 4-3

 معنای آیه:  .4-3-1

و  [ متجاوز را ] به عقوبت رسانید اید گرفتهو اگر عقوبت کردید، همان گونه که مورد عقوبت قرار 

 اگر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است.

 معنای معجمی .4-3-2

و اصل در معنای  رود میدر مورد عذاب به کار  تنها» معاقبه«و » عقاب«، »عقوبت«عاقبتم:  -

راغب، است (» پاشنه پای آدمی و دنباله هر چیزی « همان عقب است که به معنای » عقوبت«

1992 :575(. 

، آید برمیبطوری که از سیاق » و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم «پس اینکه فرمود:      

باشد است که مراد از معاقبت، مجازات مشرکین و کفار این  اش الزمهخطابش به مسلمین است و 

که چرا به خدا ایمان  اند کردهعقابی باشد که کفار به مسلمانان » عوقبتم به«و مراد از جمله 

 .)538، 12: ج 1386عالمه طباطبایی،( ؟اید کردهو چرا خدایان ما را رها  اید آورده

» مثل« ۀرا بررسی کنیم، سپس به کلم» شکل«و » مساوی«و » شبه«ی ها واژهابتدا معنای  مثل -

 بپردازیم.
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. شود میبه مشارکت در کمیت گفته » مساوی. «شود میبه مشارکت در کیفیت گفته » شبه«

این مسائل را  ۀعام است و هم» مثل«اما ؛ شود میبه مشارکت در اندازه و مساحت گفته » شکل«

» مثل« ۀاز هر جهت نفی شباهت کند، از کلم؛ از این رو هرگاه خداوند خواسته گیرد برمیدر 

 .)759: 1992راغب، ( )لیس کمثله شیءاست (استفاده نموده 

 نشینی هم .4-3-3

 خیر    صبر             مثل            عاقبوا              عاقبتم          

ر و عادالنه است. شده که معرف مجازات براب نشین هم» مثل« ۀبا واژ» عقوبت« ۀدر این آیه واژ

 شویم میمتوجه » عقوبت« ۀدر کنار واژ ها آنرا داریم که از قرار گرفتن » خیر«و » صبر« ۀسپس واژ

ظلمی که به فرد شده است باشد،  اندازۀ به دقیقاًکه حتماً هم باید عادالنه و  عقوبت ۀکه در زمین

بنابراین صبر در مجازات ؛ و برای او بهتر است تر نزدیکاگر فرد صبر پیشه کند، به عدالت 

 عدالت در جامعه باشد. سازی پیادهبرای  ای زمینه تواند می

» خیر« ۀبا واژ» صبر« ۀو نیز واژ کند میرا جذب » برابر« ۀواژ» عقوبت« ۀاز سوی دیگر واژ     

 دارد. آیی هم

لوالدین و االقربین یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم أو ا .4-4

إن یکن غنیاً او فقیراً فالله اولی بهما فال تتبعوا الهوی أن تعدلوا و إن تلووا أو تُعرضوا فإن هللا کان 

 )135نساء / خبیراً (بما تعملون 

 معنای آیه  .4-4-1

 ، پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید، هر چند بهاید آوردهای کسانی که ایمان 

زیان خودتان یا [ به زیان ] پدر و مادر و خویشاوندان [ شما ] باشد. اگر [ یکی از دو طرف دعوا ] 

توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا به آن دو [ از شما ] سزاوارتر است؛ پس از پی هوس نروید که [ در 

انجام  آنچهخدا به  قطعاًاگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید،  ؛ ونتیجه از حق ] عدول کنید

 آگاه است. دهید می

 معنای معجمی.4-4-2

همواره عدل را برپا کنید، برپایی  )256 :1ن.ت/النسفی، باشید (کونوا قوامین: در برپایی عدل کوشا 

 .)212: 2055/3طبرسی، عمل (عدل کار همیشگی شما و از عادات شما باشد، چه در گفتار چه در 

 .)108: 1371/5عالمه طباطبایی، ممکن (شکل  ترین کاملبه عدل به  انکنندگ قیامقوامین بالقسط: 

 .)222ابن منظور، ( )جمع شهید(: گواهان شهدا

 .)جمع اقربخویشاوندان (اقربین: 

 .غنی: ثروتمند

 .: سزاوارتراولی

 .)14: 1991/3فیروزآبادی، ( )تبع: پشت سر او حرکت کرد و با او همراه شدنکنید (ال تتبعوا: پیروی  -
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 .)213:  2055/3طبرسی، (ستم : انحراف و )عدول( تعدلوا:

 : 1 ن.ت/النسفی،( اگر زبان خود را از گواهی دادن به حق و داوری عادالنه بپیچانید)گرایید (تلووا: به انحراف 

256(. 

رداندن برگ ) رویجا همان)(، روی گردانید.دانید میاز شهادت دادن نسبت به آنچه نمایید (تُعرضوا: اعراض 

 .)272: 1425/1فراهیدی، (

 نشینی هم  .4-4-3

 در نظر گرفت: توان می نشینی همدر این آیه چند گروه 

 گروه اول:

 لله ←شهداء  ←القسط  ←قوامین  ←آمنوا 

مبحث اصلی آیه عدل است.  چراکهاست؛  ای هسته ۀواژ» قسط« ۀ، واژنشینی همدر این گروه      

خداوند این است که  ۀکه خواست رساند میاین معنا را » قسط« ۀا واژب نشینی همدر » آمنوا« ۀواژ

 متصف به صفت عدالت باشند. مؤمنان

بیانگر این است که خداوند نه تنها به دنبال این است که » قوامین« ۀبعدی یعنی واژ نشین هم     

آن را  ۀدغدغمتصف به صفت عدالت باشند؛ بلکه در راه اجرای آن تالش کنند و همواره  مؤمنان

 داشته باشند.

» گواهی دادن«ابتدای این آیه مجوز بیان حکم  در» قوامین«صفت قرار گرفتن  رسد میبه نظر 

پس از آن ذکر شده و گویا خداوند از وصف عام به » شهادت، گواهی دادن«صفت است؛ چه آنکه 

و این برای شما » گواهانی برای خداوند باشید«آن منتقل گشته و فرموده  های شاخهبعضی از 

عدل باشید تا بتوانید  ۀعدل باشید؛ بنابراین برپاکنند ۀمگر پس از اینکه برپاکنند شود میمیسر ن

بسیار معنادار و  نشینی همبنابراین این ؛ )108: 1371/5عالمه طباطبایی، (باشید گواهانی برای خداوند 

 با اهمیت است.

این معنی را داشته باشد که یکی  تواند میاست و » گواهان«به معنی » شهداء« ۀهمچنین واژ     

نباید از  مؤمناندرگیر است؛ بنابراین  های طرفاز ابزارهای اجرای عدالت، گواهی دادن برای 

 انجام آن سر باز زنند تا عدالت به بهترین شکل ممکن در جامعه پیاده شود.

آمده » شهداء« ۀدر کنار واژ شود میب نیز که به نوعی حسن ختام این گروه محسو» اهللا« ۀواژ     

یادآور شود که شهادت شما حتماً باید برای رضای خدای متعال بوده و نیت شما باید  مؤمنانتا به 

خالص باشد و هیچ چیز یا کسی نباید شما را از شهادت راستین بازدارد تا مبادا ظلمی به کسی 

 شود.

ر این گروه کلمات نشانگر این است که در بحث ایمان د» اهللا« ۀاز سوی دیگر قرار گرفتن واژ     

و عدالت و گواهی، رد پای خداوند وجود دارد و همگان باید به این امر واقف باشند و بدانند که 

 ایمان واقعی است. ۀحکومت خدای متعال و الزم های حوزهاین موضوع یکی از 
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 گروه دوم:

 .»ینی انفسکم أو الوالدین و األقربو لو عل« ۀجمل

و تحت تأثیر احساسات قرار گرفتن هشدار  باندبازیخداوند نسبت به  تأکیدی ۀدر جمل     

توضیح اینکه شما برای خدا ». ی انفسکم أو الوالدین و األقربینو لو کان عل: «فرماید میو  دهد می

به شما نباید به نفع خودتان یا پدر و مادر و نزدیکان شما نباشد. لذا  اگرچهو به حق گواهی دهید؛ 

از گواهی راستین سرباز  خویشاوندانمنافع شخصی یا به دلیل عشق خود به پدر و مادر و  خاطر

 .)109 :1371/5(عالمه طباطبایی، کنید زنید و یا از گواهی دادن پرهیز 

عوامل اجرای عدالت  ترین مهمکه یکی از  یابیم درمیاین جمله با جمله قبل  نشینی هماز      

، عدم پیروی از احساسات و روابط عاطفی و در نظر گرفتن خداوند و حق به باندبازی دوری از

 هنگام گواهی دادن برای مردم است.

 گروه سوم:

 تعرضوا ←تلووا  ←تعدلوا  ←هوی 

مبحث اصلی این قسمت،  چراکهاست؛  ای هسته ۀواژ» تعدلوا« ۀ، واژنشینی همدر این گروه      

 است.» ظلم و جور«

معرف بعضی از ابزارهای ظلم » تعرضوا«و » تلووا«، »هوی«ی ها واژهیعنی  نشین همی ها اژهو     

. توضیح اینکه پیروی از هوای نفس، کنند میمعنایی بحث را معین  ۀحوز نوعی بههستند و 

ظلم را فراهم  ۀپیچاندن زبان به منظور عدم بیان واقعیت و اعراض کردن از بیان حق، زمین

 .شود میجب عدم اجرای عدالت در جامعه و مو سازد می

 گروه چهارم:

 ۀ. دو حوزکند میرا معرفی » ظلم«و » عدل«معنایی  ۀگروه اول و گروه دوم، دو حوز نشینی هم

متصف و از دیگری بری باشند. در واقع  ها آنباید به یکی از  مؤمنانمتضاد با مفاهیم مربوطه که 

 دوری نمایند.» ظلم«پایبند باشند و از » عدل«که به  کند میرا امر  مؤمنانخداوند صراحتاً 

از سوی دیگر این دو مفهوم که معنای متضاد دارند، همدیگر را جذب کرده و با شنیدن یکی      

نیز از  ها حوزهی مربوط به هر یک از این ها واژه. شود میبه ذهن متبادر  )ضد آندیگری ( ها آناز 

خطی  ۀی مربوطه در یک زنجیرها واژهبراین در این قسمت، بنا؛ این خصوصیت به دور نیستند

 .اند دادهعدالت را تشکیل  ۀماهرانه در حوز تصویرسازیزیبا برای  نشینی همیک 

 گروه پنجم:

 »:اهللا کان بما تعملون خبیراًانّ « ۀجمل

 بیانگر این است که هر طور عمل کنید و هر راهی را نشین همواضح است که این جمله      

آگاه است. باز هم در  ریزودرشتخداوند هستید و او به تمام اعمال شما از  بین ذرهدنبال کنید زیر 
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که این موضوع از  کنیم میو اطمینان خاطر پیدا  بینیم میموضوع عدالت رد پای خدای متعال را 

 مسائل و بسیار مورد توجه خداوند است. ترین مهم

 نتیجه. 5 

معنایی عدالت را معرفی  ۀیی برخورد داشتیم که بخشی از حوزها هواژدر آیات مورد بحث با 

عدل، صبر، گواهی، مجازات، گناه، عقوبت، گذشت، اصالح، قضاوت، مردم، «ی ها واژه. کردند می

. هر یک از این دهند میمفهوم عدالت و ضد آن یعنی ظلم را توضیح  نوعی به» هوای نفس و ...

جزاء و سیئة و عقوبت و «های  واژهاز عدالت هستند؛  ای جنبهرف خود مع های نشین همبا  ها واژه

قسط «واژۀ مبین مجازات برابر در مقابل بدی هستند و این عین عدالت است. همنشینی » مثل 

بیانگر این مسئله است که مؤمنان باید متصف به صفت عدالت و دادگری » با ءامنوا و شهداء

وجود داشته باشد  ها آندادن در مورد دیگران هم باید در  هنگام گواهی ها آنباشند و این صفت 

ی انفسکم أو الوالدین و و لو عل«جملۀ و نیز » حکم و عدل و ناس«های  واژهو بروز نماید. 

 ای عاطفهو احساس و  باندبازی گونه هیچکه  کند میهمگانی معرفی  ای مسئلهعدالت را » االقربین

تأکیدی است بر اینکه مخاطب، » سمیع و بصیر«های  واژهد. باش تأثیرگذارنباید در اجرای آن 

 خدای شنوا و بینا را هنگام اجرای عدالت ناظر بر اعمال خود بداند.

صبر و گذشت و نیکی در  ۀیی برخوردیم که معرف جنبها واژههمچنین در این بررسی به      

معنایی عدالت در  ۀود به حوزبا ور» صبر و خیر و عفو و اصالح«های  واژهعدالت هستند.  ۀزمین

که دادگری گاهی با گذشت و نیکی و یا صبر در مقابل بدی  دهد میآیات مورد بررسی نشان 

بهتری به دنبال داشته باشد. به این ترتیب خداوند اجرای عدالت را محدود به  ۀممکن است نتیج

وی در شرایط مختلف تا  دهد میگوناگون را پیش روی انسان قرار  های راهیک روش نکرده و 

مقابل  ۀنقط» هوی و تعدلوا و تلووا و تعرضوا«های  واژهبیشتری داشته باشد.  گیری تصمیمقدرت 

ظلم است.  ساز زمینهو اینکه هوای نفس و پنهان کردن حقیقت  دهند میعدل یعنی ظلم را نشان 

دایی عادل و نیز حضور مبین وجود خ نشین همی ها گروهدر » اهللا«واژۀ آخر اینکه فراوانی  ۀنکت

 قوی او در میدان عدل و داد است.
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