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، کـه از  )روحـی فـداه   ( بن الحسن العسـگري   }حجبه پیشگاه مقدس * 

شان ارتزاق کردم، در پرتو عنایتشان به علومشان راه یـافتم و   خوان گسترده

چنان هادي راهم باشد  بدان امید که هم. شان درس آموختمحوزه علمیهدر 

  .و در دنیا و آخرت دستم گیرد

ن اشان بهره گـرفتم و در دامـ   به اساتید بزرگوارم، که از مکتب علمی** 

  .معرفتشان تربیت شدم

االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ      }حجبه پدر بزرگـوارم، مرحـوم   *** 

در کـه  او . که از آغاز زندگی، معلم، مربی و مرشدم بـود ) جامی(محمد قابل

خـداي  . راه را نشـانم داد و مشـوقم بـه طلبـه شـدن بـود       هـا  سختیدوران 

  .رحمتش کند و در جوار خود جایش دهد

به مادرم، ام الشهیدین که در زندگی رنج بسـیار کشـیده و هنـوز    **** 

قادر به سپاسـش نیسـتم و از   . رنجمان را به جان شیرینش خریدار است هم

  .خداي سالمت و سعادت دنیا و آخرت برایش آرزو دارم
   



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  11  ..............................................................................................  گفتار شیپ

  )1( فصل

  17  ..........................................................................  زمان گذر در یفقه قواعد

   )2(فصل

  23  ...................................................................................  یفقه قاعده ضابطه

   )3( فصل

  37  .................................................................  یاصول قاعده و یفقه قاعده فرق

   )4( فصل

  49  .....................................................................................  یفقه قاعده اقسام

   )5( فصل

  53  ..................................................................................  فقه در عدالت اصل



  8 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

   )6( فصل

  59  ..........................................................................................  عدالت مفهوم

   )7( فصل

  81  ...........................................................................................  عدالت اقسام

   )8(فصل

  87  ....................................................  عدالت قاعدة بر یفقه قاعده ضابطه تطبیق

   )9( فصل

  91  ..................................................................................  عدالت قاعدة دالیل

   )10(فصل

  107  .............................................................  دیگر قواعد با عدالت قاعدة رابطه

   )11(فصل

  113  .....................................................................  فقه در عدالت قاعدة کاربرد

   )12( فصل

  147  ...............................................  یفقه احکام در عرف جایگاه و مفهوم تبیین
  

  تپیوس

                               ) ظله دام( صانعی یالعظم اهللا{ یآ ضرتح با وگوفتگ

)175(  

  177  .......................................................................  مکتوب بخش



9    فهرست مطالب 

 

  183  ...................................................................  وگو گفت بخش

  195  ............................................................  عدالت قاعدة اشکاالت

  201  ...........................................  ظلم و عدل مصداق شناخت معیارهاى

  205  ......................................................  عدالت قاعدة جریان ىحیطه

  211  .........................................................  عدالت قاعدة بر تىاشکاال

  233  .............................  یفقه ابواب در عدالت قاعدة کاربرد از یی ها نمونه



 

 

   



 

 

  

  

  

  

  

  

  گفتار پیش

از  آن،ادیـان الهـی بـا هـدف تحقـق       تمامیبنیادینی بوده که  و اصول عدالت از مفاهیم

  .اند متعال نازل گشته وندسوي خدا

  النَّاس قُومییزَانَ لالْمو تَابالْک مهعأنزَلْنَا مو نَاتیلَنَا بِالْبسلْنَا رسأر لَقَد

 طسبِالْق1؛  

ما فرستادگان خود را، با دالیل روشن و کتـاب و میـزان فرسـتادیم، تـا     

  .مردم به قسط و عدالت بپا خیزند

بعـد از شـناخت خـدا و نزدیـک      ،آوران الهـی  پیام هاي ترین دغدغه مهمبدون تردید از 

  .عدالت بوده است تحقق و گسترشبه او،  ها کردن انسان

به عنوان خاتم ادیان، تحقق عـدالت را سـرلوحه برنامـه و اهـداف خـود       هم دین اسالم

 ةمـورد واژ  290و » قسـط « ةمـورد واژ  27و » عـدل « ةمـورد واژ  28 کاربرد. است دادهقرار 

ــل آن ــی دو مقاب ــم«؛ یعن ــتقاتش، در » ظل ــو مش ــرآن ات آی ــدق ــت از مجی  و هــزاران روای

در تمـامی  اسـالم بـر ایـن اصـل بنیـادین      جدي شاهدي بر اهتمام  ،و اهل بیتپیامبر

  .باشد میها عرصه

                                       
  .25 ، آیهحدیدسوره ـ 1
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جمعـی بـر ایـن    کـه   ،همـین بـس   یاسـالم  فرهنـگ  اهمیت مفهوم عدالت در سخن از

ي در همـه معیـاري  اي شـاخص و  یـا قاعـده  اصـل   یک توان به عنوان عدالت را می باورند

  .مطرح نمود احکام شریعتفقاهت و استنباط  ةویژه در حوزهاي دین و بهحوزه

اســالم شــمرده و انکــار آن را  اصــلی هــايعــدالت را از مقیــاس 1شــهید مطهــري

  :گوید که لذا می .داند موجب عدم رشد فلسفه اجتماعی و فقه متناسب با اصول می

آزادي فکر وجود داشت، اگر موضـوع برتـري اصـحاب     اگر حریت و 

گـري   آمد، اگر بر شیعه مصـیبت اخبـاري   سنت بر اصل عدل پیش نمی

نرسیده بود و فقه ما نیز بر مبناي اصل عدالت بنا شده بود، دیگر دچـار  

  2.شدیم هاي کنونی نمی تضادها و بن بست

ده و بـا  با توجه به این وضعیت، اصل مهم عدالت مورد غفلت واقع ش

کـه   ،این حال هنوز یک قاعده و اصل عام از آن اسـتنباط نشـده اسـت   

3.این مطلب موجب رکود تفکر اجتماعی ما شده است
  

 ؛احکـام و دسـتورات شـرعی و قـانونی اسـت      شاخصـی بـراي   گر بیانکه  قواعد فقهی

صـحت محتـواي آن را    هـم عقـل آدمـی    ؛شریعت اسـت  از حکم که کاشف نآعالوه بر 

اي از ایـن قواعـد    لیکن پـاره  ند،اشده متعدد در گذر زمان بسیار قواعد فقهی .دکنیید میأت

حـال  . اي از قواعد بر قواعد دیگر و بر ادلـه احکـام، حاکمنـد   اي عامند، پارهخاص، و پاره

قاعـده بـه   یـا   ،شـود  محسـوب مـی   فقهی عدالت از جمله قواعدسخن در این است که آیا 

  آید؟حساب نمی

 ایشـان . اسـت  داند که مورد غفلت واقـع شـده  اي می عدالت را قاعده شهید مطهري

بـه  عـدالت را   و بر ایـن اسـاس  اندیشه و نظام دینی توجه کرده  به اهمیت عدالت در عرصه

                                       
  .15ـ  14ق، ص. هـ 1403تهران، حکمت، مرتضی مطهري، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی، ـ 1

  .170پیشین، صـ 2

  .24پیشین، صـ 3
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قواعـد   دانـد؛ یعنـی   آن را بر دیگر قواعد حاکم می و کرده مطرح فقهی قاعده عنوان یک

  .دیگر را ذیل این قاعده دانسته است

 ةتنهـا تلقـی رایـج از واژ    رسـیم کـه    این نتیجه مـی  به در بررسی قاعده عدالت براین،بنا 

امـري   ،و منظور نیست، بلکه تلقی از قاعده عـدالت  كمال ـ همچون سایر قواعد ـ »قاعده«

 و شـاقولی بـراي   معیـار  ،میـزان  ،قاعده عدالت ی رساتر؛به عبارت. فراتر از سایر قواعد است

تـوان اسـتنباط حکـم کـرد و      عدالت مـی  ي قاعدهیعنی هم به واسطه ؛ استنباط احکام است

بـر مـدار و    دانسـت کـه   مجتهـد  توان این قاعده را به منزلـه میـزان و شـاقولی بـراي     هم می

در ایـن برداشـت، عـدالت در    پـس   ؛زنـد باستنباط و استخراج حکم را محـک   آن،محور 

از قواعـد فقـه، بلکـه بـه عنـوان       تنها بـه عنـوان یکـی     حقیقت میزان و ترازویی است که نه

حتـی بسـیاري از    .ار داده شـده اسـت  رشاقولی براي اسـتنباط احکـام در دسـت مجتهـد قـ     

، »الیعلمونامـ « ،»اضـطرار «، »نفـی کراهـت  « ،»الحـرج «، »الضـرر « همچـون  ؛قواعد دیگـر 

خورنـد و میـزان و    این قاعده محک مـی  در سایه ههم ،»بنائات عقالیی«و  »هاي عام عرف«

قاعـده عـدالت از قواعـد     ؛بـه عبـارت دیگـر   . گیرنـد  معیار بودن خود را از آن کـانون مـی  

 .که از قواعد حاکم است» ال حرج«همچون قاعده  ؛حاکم بر سایر قواعد است

مـل  أکه در این عرصه بسیار قابـل ت   عالوه بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین

  :گوید او می .دارد قیم هم درخشندگی خاصی سخن ابن ،و دقت است

÷ ذبالقسط و هو العدل، النزل کتبه لیقوم الناس أإنّ اهللا ارسل رسله و 

سـفر  أمـارات العـدل، و   أذا ظهـرت  إفـ رض، ماوات و األقامت به الس

  1؛ ودینهشرع اهللا طریق کان، فثم ÷ّأوجهه، ب

ها را نازل کـرد تـا مـردم بـه قسـط       خداوند پیامبران را فرستاد و کتاب

 ،ها و زمین بر آن اسـتوار اسـت   بپاخیزند، عدلی که آسمان) عدلیعنی (

                                       
، بدائع الفوائـد، محقـق، علـی بـن محمـد      )ق 751متوفی (، محمد بن ابوبکر بن أیوب، فقیه حنبلی {یابن قیم الجوز ـ 1

 .764، ص 3م، ج  2008× العمران، مجمع الفقه اإلسالمی، جد



ت و نفی ظلمقاعده عدال   14 

 

 رخسار زیبـاي عـدالت چهـره بگشـاید،    ها و  نشانه که راهیاز هر پس 

 .است او و دینحکم خدا اش  همه

چه به صورت گذرا بیان کردیم، بویژه در جایی که با سکوت یـا اجمـال   با توجه به آن

و  »ضـرر ال«چـون   ؛یا نقص یـا تعـارض مواجـه هسـتیم، یـا در جـایی کـه از قواعـد دیگـر         

دهـد و در تنگناهـا    کار را نشـان مـی   راه »قاعده عدالت«کاري ساخته نیست، ... و »الحرج«

یـا در   ،»فیـه  ماالنص«هاي  و سرانجام در میدان ؛گردد وسیله استنباط و استخراج احکام می

بـه   ایـن قاعـده   هاي تعـارض،   هاي آزاد حقوقی، یا در میدان یا میدان ،»الفراغ {منطق«موارد 

 .دین و احکام شریعت بر عدالت استوار است بنیانزیرا  د؛آی ري مجتهد مییا

همچـون عصـر حاضـر     ؛هـاي زنـدگی انسـان    ، نیازها و ضـرورت بشر در گذشته تاریخ

رخـدادها،    پیچیـدگی  دارنـد،  هر چه جوامع به سوي توسعه بیشـتر گـام برمـی   . پیچیده نبود

انسـان معاصـر بـا زنـدگی پیچیـده در       در نتیجـه،  .گـردد  مـی شتابان و سریع  ،سیر تحوالت

از بـین رفـتن    پیشـرفت صـنعت و تکنیـک و    جهان امروز، گستردگی گـردش اطالعـات،  

هـر  بنـابر ایـن،   . شـود  هایش بیشتر مـی و ضرورتنیاز  مرزهاي جغرافیایی و حتی فرهنگی،

از ایـن رو  . باشـد  ي نیازهـاي عصـر خـویش   مکتب فکري و اعتقادي باید بتواند پاسـخگو 

ه هـاي خـود را در میـدان رقابـت، بـ      هـا و برنامـه   پاسـخ  کوشـند تـا   مـی هـا   ینیو آا ه مکتب

ــه  ــرین، عادالن ــرین، بهت ــه روزت ــرین، عاقالن ــد  ت ــی کنن ــدترین معرف ــرین و مفی ــین در. ت  چن

تـرین   عادالنـه  هـایی کـه   ها و برنامـه  و پاسخ» عدالت قاعده«روزگاري نیاز به قواعدي چون 

  .شود باشد، بشدت احساس می

سـیراب گشـته و    از فقیهان معاصر که از مکتب و مشرب فقهـی امـام خمینـی   یکی 

اهللا  {یبا تأیید آن بزرگوار از دقـت و جـودت نظـر برخـوردار اسـت؛ اسـتاد مـا، حضـرت آ        

ایشان از عدالت بـه عنـوان معیـاري    . است) العالی مدظله(العظمی حاج شیخ یوسف صانعی

در بسیاري از موارد و اسـتنباطات فقهـی خـود،    براي استنباط احکام فقهی استفاده نموده و 

براین بـاور اسـت کـه     ایشان همانند مرحوم شهید مطهري. از این قاعده بهره برده است

حقیـر  . عدالت به عنوان یک قاعده فقهی، معیار براي سایر قواعد و احکام استنباطی اسـت 
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منـدي از نقطـه نظـرات     ام، بـا بهـره   محضر ایشان کسب فـیض نمـوده   که سالیان متمادي از

در . اي جـامع در ایـن موضـوع تـألیف کـنم      ایشان و سایر بزرگواران، برآن شدم که رساله

هاي محققان حوزه و دانشگاه، که به صورت مقاله یا کتـاب و یـا    این راه زحمات و تالش

نامـه   ام، کـه در بخـش کتـاب    از آنها بهره بـرده  گشاي بنده بوده و نامه تدوین یافته؛ راه پایان

دانـم ضـمن تشـکر و     در اینجـا، برخـود الزم مـی   . نهـم  شـان را ارج مـی   ومساعی یاد کرده

آرزوي سالمتی و توفیق روزافزون براي آن فقیـه عالیقـدر و بـه پـاس ارج نهـادن بـه مقـام        

صـورت   ت را بـه لـه، پیرامـون قاعـده عـدال     وگوي کامل معظّـم  شامخ علم و فقاهت، گفت

پیوست زینت بخش ایـن نوشـتار کـنم، باشـد کـه جامعـه علمـی هرچـه بیشـتر از مباحـث           

ي مـذکور و جایگـاه ایـن قاعـده در طریـق اسـتنباط احکـام         ي مربوط بـه قاعـده   مطروحه

  . مند گردد شرعی بهره

ي فقـه و حقـوق پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ       وگو بـه کوشـش پژوهشـکده    این گفت

  .گرفته استاسالمی انجام 

کـه هـر دو   . وگو، سامان یافتـه اسـت   مطالب این مجموعه به دو بخش مکتوب و گفت

  .مندان، تقدیم خواهد شد بخش آن به عالقه

صـورت   عدالت از زوایاي مختلف در ابواب فقـه بـه   ي وگو، بحث قاعده در این گفت

ل، چگـونگی تـأثیر   به طور مثـا . تطبیقی با رویکردي فقیهانه مورد ارزیابی قرار گرفته است

ي عدالت و نفی ظلم در فرآیند اجتهاد و استنباط احکام و فروعات فقهـی، و نسـبت    قاعده

  .د بررسی و کنکاش قرار گرفته استي احکام مور آنها با ادله

وگو سعی شده است تا مرجـع تشـخیص مفهـوم و مصـداق عـدل و ظلـم        در این گفت

براي تشخیص مصـادیق عـدل و ظلـم تعیـین      عنوان معیاري براي مخاطبین تبیین و عرف به

  .ه استدیگرد

  و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  )جامی ( هادي قابل 

  حوزه علمیه قم

  ش1389



 

 

  



 

 

  قواعد فقهی و اصولی تدوین تاریخچه

اي از تدوین قواعد فقهی و اصولی، و اولین کوشـندگان در   در این فصل تاریخچه

راه تدوین قواعد فقهی و اصولی  را در میان فقهاي شیعه و اهـل سـنت مـورد بررسـی     

  .دهیم قرار می

قواعد فقهی و اصـولی قـدمتی بـه طـول تـاریخ اسـالم دارد؛ یعنـی از زمـان شـارع          

تا زمان ما، قواعد فقهـی و اصـولی    مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبداهللا

مـثالً هنگـامی   . از البالي منابع استنباطی به ویژه کتاب و سنت استخراج گردیده است

+ فألنّـه الضـرر و ال ضـرار    «: فرمودنـد  بـن جنـدب، پیـامبر   × که در ماجراي سمر

این فرمایش در همان زمان بین مسلمانان تبدیل به یک قاعـده گردیـد و در    1»اإلسالم

امـا سـخن در ایـن اسـت کـه اولـین       . گرفت مراودات اجتماعی مورد استفاده قرار می

  اند؟ تدوین کنندگان قواعد فقهی و یا اصولی چه کسانی بوده

  عد فقهی و اصولی در شیعهگر قوا اولین تدوین

آید اولـین تـدوین کننـده در قواعـد فقهـی و اصـولی، شـهید اول، امـام          به نظر می

باشـد کـه کتـاب     هجري قمري مـی  786، متوفاي عبداهللا محمد بن مکی عاملی ابی

                                       
  .293، ص5ـ کلینی، کافی، ج 1
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را به رشته تحریر در آورد؛ زیرا پیش از کتـاب ایـن فقیـه بـزرگ     » القواعد و الفوائد «

  .این باب تدوین نشده و یا حداقل یافت نشده استشیعی، کتابی در 

  :در مقدمه خود چنین آورده است» القواعد و الفوائد«کتاب  1محقق

عن القواعـد  { بالکتا+ فالعدد الکثیر ممن شارکوا و من خالل هذا 

هذا + فکتاباً  ـ لالشهیداألو قبل ـ{ میّ، لم نجدلدي فقهاء اإلما{لفقهیّا

ل مصنّف یعتبر أو» القواعد والفوائد«و من هنا، فإنّ کتاب . المضمار

إجازته + فو قد قال عنه مصنّفه . {میّقواعد و فروع اإلما+ فیصل إلینا 

  2؛»نّه لم یعمل األصحاب مثلهإ«: الخازن البن

من در میان بسیاري از کسانی که در امر کتابت قواعـد فقهیـه همـت و    

ــ پـیش از شـهید اول ـ     ) شـیعی (اند، نزد فقهـاي امامیـه   ت کردهمشارک

» القواعد والفوائـد «و به همین جهت کتاب . کتابی را در این زمینه نیافتم

شود که در قواعد و فروع فقه امامیه به دست مـا   اولین کتابی شمرده می

اش بـراي ابـن خـازن آورده     و مصنف خودش در اجـازه . رسیده است

  .»اند یعه مانند آن ـ القواعد و الفوائد ـ را کار نکردهفقهاي ش«: است

  :نویسد به همین جهت محقق محترم می

  3؛لتحقیق هذا السفر الجلیل +فعتند +لتبرز األسباب اأو هذا من 

قیـق ایـن   و این آشکارترین علتی است کـه مـرا واداشـت بـراي تح    

  .کتاب گرانسنگ و ارزشمند

کننده قواعد فقهی و اصولی در میان فقهاي شیعه، بنا براین، اولین مصنف و تدوین 

است که کتابی جامع در این موضوع به جامعه علمی )  رضوان اهللا تعالی علیه (شهید اول

  .و فقهی شیعه عرضه کرده است

                                       
  .حکیم، سید عبدالهادي، محقق کتاب القواعد و الفوائدـ 1

  .»طبع حجري« 38، ص 1، جزء 26ـ مجلسی، بحاراألنوار، ج 2

  .، مقدمه کتاب7، ص1ـ شهید اول، القواعد والفوائد، ج3
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  گر قواعد فقهی و اصولی در اهل سنت اولین تدوین

ــین   را فقهــى قواعــد کــه شخصــی امــا در میــان عالمــان و فقیهــان اهــل ســنت، اول

 زمینـه  ایـن  در سـیوطى . بـود ) ق  340 متوفـاى  (ابوطاهر دباس حنفـى  کرد گردآورى

  :نویسد می

مذهب  حنفی، فقهاي ترین مهم ) چهارم قرن فقیهان ( از دباس ابوطاهر

 کـه  شـبانگاه  و برگردانـد،  کلـى  قاعـده  هفـده  به را ابوحنیفه امام فقهی

  1.نمود تکرار می را قواعد شدند، می خارج مسجد از مردمان

  :خورد می چشم به قاعده چند قواعد، آن میان در حال هر به

  .بمقاصدها االُمور -1

  .بالشک یزول ال الیقین -2

  .التیسیر تجلب {لمشقّا -3

  .یزال الضرر -4

  2.{محکم ×العاد -5

 متوفـاى  (کرخى ابوالحسن به معروف حنفی، کرخی دالل بن  حسین بن اما عبداهللا 

 فـروع  مـدار  علیهـا  +لتا االُصـول «کتـاب   در بـود  ابوطـاهر دبـاس   معاصر که) ق  340

 اولـین » کرخـى  اصـول « کتـاب  ترتیـب،  بـدین . اسـت  کرده نقل را قواعد آن »{لحنفیّا

 اسـت؛ و  قاعده 37 بردارنده در که شود مى محسوب سنت اهل در فقهى قواعد کتاب

 اسـت؛ و  ربـوده  را سـبقت  گوى مذاهب سایر از فقهى قواعد تدوین در حنفى مذهب

 نـام  قواعـد  تـدوین  طالیـى  قرون را آن که هشتم هجري و هفتم در قرن مذاهب سایر

 الـدین أبوحامـد   معـین  مـثالً،  انـد؛  کـرده  ارایـه  فقهى قواعد زمینه در تألیفاتى اند، نهاده

 +ف القواعـد « کتـاب  کـه ) ق  613 متوفاى (شافعی  سهلکى جاجرمی ابراهیم محمدبن

                                       
  .6همان، ص ـ 1

  .7شباه و النظائر، ص األ ، ـ ابن نجیم2
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کـرد، اولـین فقیـه در مـذهب شـافعی       تـدوین  شـافعی  فقه قواعد در را» {فعیّالشا فروع

  عزّالـدین  محمـد  پس از او، أبو. کار تدوین قواعد فقهی روي آورده است است که به

 مصـالح + ف األحکـام  قواعـد « کتـاب  تدوین با) ق  660 متوفاى (شافعی عبدالسالم بن

  .داد قرار فقیهان روى فرا را قواعد فقهى از جدیدى سبک» األنام

بـه   مشـهور  صـنهاجی،  عـالي  أحمـد بـن   بوالعبـاس أ الـدین  شـهاب  مالکى، فقیهان از

 ابـن  ،بـاالخره و  .درآورد تحریـر  رشـته  بـه  را» الفـروق « کتاب)  ق 684 متوفاى (»قرافی«

  .درآورد نگارش به را» {لفقهیّا {نیّالنورا القواعد« کتاب)  ق 728 متوفاى (انىحرّ تیمیه

  هاي تدوین شده در باب قواعد مجموعه

هـاي   قواعد فقهـی و اصـولی از عالمـان شـیعه و اهـل سـنت، کتـاب       آوري  در گرد

ها را با ذکر نـام مؤلـف    اي از کتاب در این قسمت مجموعه. بسیاري تدوین یافته است

  :کنیم و تاریخ تألیف، از علماي مشهور هر دو مذهب ذکر می

متوفـاى   (ابوالحسن کرخى ل کرخی حنفی، معروف بهبن دال  بن حسین عبداهللا  -1

  .»{لحنفیّعلیها مدار فروع ا+ لتا صولاالُ«صاحب کتاب )  ق 340

صـاحب کتـاب   ) ق  430متوفـاي  ( بن عمر دبوسی قاضـی حنفـی   أبو زید عبید  -2

  .»تأسیس النظر«

  ).ق  507متوفاي ( بن حسن غامی، مشهور به ابن دوسست   محمد بن مکی -3

 ) ق613متوفـاى   (شـافعی  سهلکىجاجرمی براهیم إبن  محمد معین الدین أبو حامد -4

  .»{فعیّفروع الشا+ فالقواعد «کتاب صاحب 

کتـاب   صـاحب )  ق 660متوفـاى   (شـافعی  عبدالسـالم  بـن  الـدین عزّأبو محمد  -5

  .»ناممصالح األ+ فحکام قواعد األ«

 )ق 684متوفـاى ( احمد بن عالء صنهاجی، مشهور به قرافی بوالعباسأ شهاب الدین - 6

  .»الفروق«کتاب صاحب 
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صـاحب  ) ق  710متوفـاي  ( حنبلـی + فبـن عبـد القـوي طـو     نجم الدین سلیمان -7

  .»{بلفروع الحنا+ فالقواعد الکبري  «کتاب 

بـن کیکلـدي دمشـقی شـافعی، مشـهور بـه ابـن          صالح الدین أبو سعید خلیل -8

  .»قواعدالمذهب+ فالمجموع المذهب «صاحب کتاب ) ق 761متوفاي (عالء

  ). ق 771متوفاي  (تاج الدین عبد الوهاب بن علی سبکی شافعی -9

متوفـاي    (، مشـهور بـه شـهید اول   ) شـیعی  (أبو عبداهللا محمد بن مکی عـاملی   -10

  .»القواعد و الفوائد«صاحب کتاب )  ق 786

  ).ق  794متوفاي ( بدر الدین محمد بن عبداهللا زرکشی -11

صـاحب کتـاب   ) ق  795متوفـاي  ( أبو الفرج عبدالرحمان بـن رجـب حنبلـی    -12

  .»+مالفقه اإلسال+ فالقواعد «

  ).ق  799متوفاي ( بن عثمان غزي شرف الدین علی -13

) ق  826متوفـاي  ( بن عبداهللا سیوري حلّی، مشـهور بـه فاضـل سـیوري     مقداد -14

  .»{میّعلی مذهب اإلما{ لفقهیّنضدالقواعد ا «صاحب کتاب 

صـاحب کتـاب   ) ق  911متوفـاي  ( جالل الدین عبد الرحمان سیوطی شـافعی  -15

  .»+فعقواعد و فروع فقه الشا+ فاألشباه و النظائر «

) ق 965متوفـاي  ( ثانی بن أحمد جبعی عاملی، مشهور به شهید +علزین الدین  -16

  .»{عیّلتفریع فوائد األحکام الشر{ بیّو العر{ لیّتمهید القواعد االُصو«صاحب کتاب 

) ق  1005متوفـاي  ( بن إبراهیم محمد مصري، مشهور به ابن نجیم حنفی عمر -17

  .»األشباه والنظائر«صاحب کتاب 

ــاب ) ق  1176متوفــاي ( بــن مصــطفی خــادمی أبوســعید محمــد -18 صــاحب کت

  .»مجتمع الحقائق«

صـاحب  ) ق  1224وفـاي  مت( ، )امـامی  ( أحمد بن محمـد بـن أبـی ذر نراقـی      -19

  .»األحکام{ لّمهمات أد+ فعوائد األیام «کتاب 
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) ق  1250متوفــاي ( ، )امــامی ( بــن علــی حســینی مراغــی   ســید عبــد الفتــاح -20

  .»عناوین االُصول«صاحب کتاب 

ــاء   -21 ــف الغط ــین کاش ــد حس ــیخ محم ــاي ( ش ــاب  ) ق  1373متوف ــاحب کت ص

  .»{لمجلتحریرا«

ــرزا حســن موســوي ب  -22 ــاب ) ق  1395متوفــاي ( جنــورديســید می صــاحب کت

    1.»{لفقهیّالقواعد ا«

                                       
  .، حکیم، سید عبدالهاديمقدمه کتابنقل از ، 7ـ  5ص ،1، ج ـ شهید اول، القواعد و الفوائد1



 

 

  

  چگونگی پیدایش یک قاعده

استنباطات فقیهان ـ از ادله اربعـه بـه ویـژه از مـتن      یک قاعده فقهی ـ همچون سایر  

چه که در این خصوص حـایز اهمیـت اسـت     اما آن. گردد کتاب و سنت استخراج می

مـثالً در واقعـه   . بیان حکمی کلی است که افراد و اجزایی را در ذیل خود داشته باشد

اسـت،   ایـن واقعـه شخصـی    مزاحمت سمره براي مرد انصاري و اهل و عیالش، اگرچه

در جهت بیـان   1»اإلسالم+ فالضرر وال ضرار «: فرماید وقتی می لیکن رسول خدا

و . اسـتخراج شـده اسـت    »نفی ضرر«یک ضابطه و قاعده کلی است که از آن قاعده 

 جعلَ علَیکُم فی الدینِ مـنْ حـرَجٍ  و ما  : فرماید که قرآن می یا هنگامی
در جهـت   2

و یـا  . دسـت آمـده اسـت    بـه  »حـرج  نفـی «بیان یک حکم کلی است که از آن قاعـده  

ولَن یجعلَ اللّه للْکَـافرِینَ علَـى الْمـؤْمنینَ     : فرماید که خداوند در قرآن می هنگامی

سبِیالً 
» نفـی سـبیل  «بـاز هـم در مقـام بیـان حکمـی کلـی اسـت کـه از آن قاعـده           3

  .است استخراج گردیده

                                       
 .293، ص 5ـ کافی، ج 1

  .78ـ قرآن مجید، سوره حج، آیه 2

  .141ـ قرآن مجید، سوره نساء، آیه 3
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 اى کلّى قاعده خراجهاى استروش

 :اى کلى چند راه وجود دارد قاعده استخراجبراى 

کـه در   »سبیل نفی«و  »نفی حرج«کتاب؛ مانند استخراج قاعـده  استفاده از نص  -1

  .بحث پیشین به آن اشاره کردیم، که از متن کتاب به دست آمده است

منبـع   معصـومین ) امضـا  ( ، فعـل و یـا تقریـر   احادیـث  بهره گیري از سـنت؛  -2

و  دیگري براي استخراج قواعد فقهی هستند؛ مانند قضیه سمره که هم فعـل پیـامبر  

هم سخن آن بزرگوار در این جا مورد توجه قرارگرفته و براي ما حجـت اسـت و مـا     

  .کنیم را از آن استخراج می» الضرر«قاعده 

 دسـت  بـه   هـاي  توسط عقل یکی دیگـر از راه  استخراج قاعده ؛عقل استفاده از -3

مالزمه بین حکم شرع «، »حسن و قبح عقلی«قاعده  آوردن قواعد فقهی است؛ مثل،

  .بنا بر نظر قایلین به آن »و حکم عقل

هاي اسـتخراج یـک قاعـده بنـاي عقـال اسـت، بـه ویـژه          بناي عقال؛ یکی از راه -4

از طریـق   »صـحت «خراج قاعـده  در رأس عقال قراردارد؛ مثـل اسـت   که معصوم آن

  .بناي عقال

و  کشـف منـاط  تـوانیم از طریـق    کشف مناط و مالك احکـام؛ گـاهی مـا مـی     -5

 اى کلـى  اً ایجادکننـده قاعـده  تـ عیاسـت و طب  لحاظ شـده که در احکام متعددى  مالکی

  .اي را استخراج کنیم است، قاعده

  هاي کشف مالك براي استخراج قاعده راه

 ،هـا  این راه. را مورد بررسی قرار دهیم هاى کشف مالك راهاکنون الزم است که 

یعنى عقل و بنـاى عقـال در کشـف منـاط یـک حکـم        ( بیان شدههاى  عالوه بر روش
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و انتـزاع روح نـص   ، وحدت طریق مسألتین ء،استقرا: ازند عبارت باشند،که می ) شرعى

 1.»{هشم الفقا«قصد مقنن با قانون یا 

 ءاستقرا -1

در کتـاب   اهللا صـدر  {یشـهید آ  2براى نخسـتین بـار   ،ول فقه شیعهاصمباحث  در

و بــراى آن  هپرداختــ ءبــه طـرح مــنظم، منطقــى و مـدون اســتقرا    3×»المعـالم الجدیــد «

سـپس در جلـد دوم    ایشـان . ه استسایر عناوین اصولى قرار داد کنارمدخلى ویژه در 

خراج دو راه عقلـى بـراى اسـت   به عنوان یکى از ء خود از استقرا  4»صولاالُحلقات «از 

ایشـان پـس از   . ه اسـت و آن را مورد ارزیابى قرار داد هاحکام یاد کرد و مالك مناط

تعریف دلیل استقرایى به دلیلى کـه بـر مبنـاى قـراین نـاقص بـوده و قـوت خـود را از         

چـرا کـه    ؛انـد  شمرده ، تواتر را نیز از اقسام آن بر5آورد می اجتماع این قراین به دست

اند ـ موجب افـزایش اطمینـان فـرد بـه خبـر        آن افزایش مخبرین ـ که به منزله قرینه  در

و دلیل اسـتقرایى را حسـاب    ءمبناى استقرا گاه آن. شود تا به درجه علم برسد آنان مى

و افزایش درجه صدق و قوت احتمال خبر بر اثـر اجتمـاع قـراین را     ستهاحتماالت دان

ى در احکـام را در دو  یدهـد و نقـش دلیـل اسـتقرا     براساس قوانین احتمال توضیح مـى 

اسـتقراى   .که یکى استقراى مستقیم و دیگرى غیرمستقیم است ،کند زمینه برآورد مى

: کـه  عبـارت اسـت از ایـن    ،که به بحث ما مربوط است)  استقراى در احکام (مستقیم 

موارد فراوانى از احکام شرعى را بررسى کرده و آنهـا را در جهـت گیـرى و مـالك     

قاعده کلى در شریعت اسالمى را از ایـن طریـق    برآن اساسابیم و بیواحدى مشترك 

                                       
ها براى انتزاع یک قاعده در کـار نیسـت و    البته این نکته نیز نباید فراموش شود که حد و مرز دقیقى میان این روشـ 1

  .شود هاى مزبور الزم مى یا همه روشغالباً استفاده از دو 

، 27آینـه پـژوهش، شـماره   : ك.در اصـول فقـه شـیعه و سـیر آن ر     ءبراى مطالعه درباره پیشینه طـرح بحـث اسـتقرا   ـ 2

  .23ـ22ص

  .165ـ 161، ص×المعالم الجدیدـ 3

  .544، ص)جلد دوم از حلقات( 3اآلثار، ج {عمجموـ 4

  .162، ص×المعالم الجدیدـ 5
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، اسـتفاده  اسـت  کـرده  بیـان  ءگونـه اسـتقرا   مثـالى کـه ایشـان بـراى ایـن      1.کشف کنیم

قاعـده  بـر مبنـاي    ك معـذوریت احکام مختلف بـراى اسـتنتاج مـال    ازصاحب حدائق 

جزئـى   مـوارد بـدین صـورت کـه ایشـان از     . رع اسـت اشـ  نظر در »معذوریت جاهل«

ن ایـ  بـه  اسـت،  یافته) ... حدود و، ، صوم، نکاح×صال مانند( فقه  مختلفى که در ابواب

پـس بـا   . تـوان اسـتخراج کـرد    را مـی » معذوریت جاهـل « قاعده کلى نتیجه رسیده که

ع آنها در یاى ناقص است، اما با تجم حاالت جزئى به تنهایى قرینه که هر حالتى از این

 ،مثـال دیگـر   2.یابـد  مـی  اطمینان برآنعام افزایش یافته و  اي احتمال قاعده ،ضمیر فقیه

اى از قواعـد اقتصـاد اسـالمى     با قاعده رابطهشهید صدر در  مرحوم استقرایى است که

اسـاس و سـبب مالکیـت     ،ى طبیعـى هـا  کـار در ثـروت  «: ین مضـمون آورده اسـت  ا اب

موجبیـت احیـاى زمـین بـر      ؛را از اسـتقراى احکـامى نظیـر   قاعـده   وى ایـن . »آنهاست

مالکیت آن و نیز سببیت کار در احیاى معادن براى مالکیت آنها و نیز علیت سـعى در  

ها، استحصـال کـرده   آنکندن چاه و به دست آوردن آب نسبت به مالکیت آن و مانند 

 3.است

، نیسـت  حجتحد نفسه + ف ء،که استقرا یمدانستثی که در باال مطرح کردیم بحاز 

سـؤال  امـا  . چنـین هسـتند   شهرت و اجمـاع  گونه که همانبالعرض است؛  حجت بلکه

 حجـت  باشـد  یقـین آور  ی کـه در صورتاستقراء فقط  آیاجا این است که  مهم در این

اهللا صـدر در   {یدارد؟ شـهید آ ت حجیـ  بـاز هـم  شـد  بایا اگر مفید ظن اطمینانى  ،است

ت یـ مانند قطع حجهظن اطمینانى  بر این باور است که ،»صولاالُ حلقات«حلقه دوم از 

اطمینـان و  از بین وسـایل احـراز وجـدانى اگـر بخـواهیم درجـه        ،ین بیان کها ا؛ برددا

                                       
  .162همان، صـ 1

  .163همان، صـ 2

اى کلى  اند که براى کشف قاعده کید کردهأبر این نکته ت) 396ـ   395ص(اقتصادنا کتاب ایشان در . 164همان، صـ 3

محتاج عملیات ترکیـب و تحلیـل ایـن    ) تجزیه(عالوه بر گردآورى نصوص و احکام مختلف و دسته بندى دقیق آنها 

نظر به مفردات و نصوص جزئى در پرتو یک (نگرانه و هم به نحو کلى نگرانه ى یمفردات و نظر به آنها هم به نحو جز

  .اى عام به دست آید هستیم تا بدین صورت از خالل همه موارد و از بطن مرکب مذکور، قاعده) کل
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. اسـت  ذاتاً حجـت  ،قطع -1 :رسیم  میوثوق دلیل عقلى را بررسى کنیم، به سه درجه 

     بـه منزلـه قطـع بـدانیم      آن را اگـر کـه   ،ظن اطمینانى -3. حجیت ندارد امطلق ،نظ -2

پـیش روي مـا   ، مشـکلى  ) اسـت  ذاتى عقلـى تنجیـزى و تعـذیرى    تداراى حجکه  (

 یـی دلیـل مـا سـیره عقال   و امـا   .هسـتیم دلیل  نیازمند ش، وگرنه براى حجیتنخواهد بود

چـرا کـه همـواره عقـال      ؛اسـت  رسـیده  معصـوم ـ   امضـا ـ   تقریـر  هاست که قطعاً بـ 

 1.اند کرده که با ظن اطمینانى معامله قطع مى است چنین بوده شان سیره

به ابواب مختلف فقـه   کامل خبرویت و احاطه نیازمند، استقراء روش گیري از بهره

 .به فقه و شریعت است نسبت دید کل نگر  و

 مسأله دو وحدت طریق -2

دو  مقـدس  کـه شـارع   آوریـم  دسـت مـی   بـه از نصوص یا احکـام شـرعى    ما گاهى

  صـورت طریـق آن دو مسـأله     در ایـن . کرده استیک چشم نگاه   موضوع فقهى را به

  روشن شـدن براى  2.کند صدق مى همحکم یکى درباره دیگرى  پس ه،ستنای دیکرا 

قـانون،   وضـع گـام  هن در گـذار  قـانون  :اي را بیان کنـیم  الزم است نکته بیشتر موضوع،

بـه عنـوان    حکـم یکـى   در ایـن صـورت  کنـد؛   بین دو موضوع ترتب برقرار مى یگاه

این نـوع جعـل    .دگرد منطبق مى)  گذار با اشاره خود شارع و قانون ( بر دیگرى ،اصل

در تابعیـت لـوازم    گونـه کـه   همـان  تابعیت و عموم منزلت دانسـت؛  ،وان بدلیتت یرا م

، ایـن  نسبت به خود مبیع و مثمن و نیز بـدلیت ثمـن نسـبت بـه مـثمن      ،عرفى بیع و ثمن

از جهـت   رجعـی  بـه طـالق    قـه مطلّ ملحـق کـردن زوجـه    چنـین در  همو  چنین است،

  .کنیم مشاهده مى ، این موضوع راقهحکم زوجه غیرمطلّ به حکم،

                                       
گونه  باید توجه داشت که پشتوانه منطقى و روش شناختى این. )464، ص3اآلثار، ج {عمجمو( {نیالثا {لحقالحلقات، ا ـ1

مطـرح شـده و طـی آن     »لالسـتقراء  {لمنطقیاألسـس ا «مباحث در نزد شهید صدر، نظریه احتماالت ایشان است که در 

  .اند و آزمون پذیر و داراى معیار مطرح کرده) موضوعى(را به عنوان امرى عینى  ءایشان استقرا

  ).وحدت طریق(ترمینولوژى حقوق، ذیل ماده : ك.رـ 2
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کند، بلکه هـر دو را در عـرض    یدو موضوع ترتب برقرار نم بینگذار  و گاه قانون

 يرا در عرض سرقت مال از حـرز دیگـر   قبرکه سرقت مال از  ؛ چناندهد قرار می هم

یـا مـثالً در   . حد نصـاب هـم یـک حکـم را خواهنـد داشـت       که در نتیجه در ،داند مى

هـایى   اینهـا مثـال   ؛شخص حقوقى در عرض شخص حقیقى دانسته شده اسـت  ،نیانوق

 1.است دو مسألهبراى وحدت طریق 

کـه  طفـل و مجنـون،    غایـب،  ،تمی علیه شهادت بر مسأله ، در در متن و شرح لمعه

 تنهـا در مـورد میـت نـص و اتفـاق     ؛ ده استشنه همراه با بی قسمِ بودن جباو حکم به

 ،حکـم در مـورد غایـب   همـین  اما  د و در بقیه موارد نصی وجود ندارد،وجود دار نظر

 در )ورد دیگـر  سـه مـ  (  مشـارکت ایشـان   هم شده است، چرا؟ از باب طفل و مجنون

 :علت و مناط حکم میـت همـان عبـارت   زیرا  ؛است بر میت علت مورد اشاره در نص

 ت حاضـر بـود، شـاید قـول بینـه را رد     چون اگر می باشد؛ می »لسان له للجواب ه الانّ«

ایـن تعمـیم و اسـتنباط     .عى الزم اسـت کـه سـوگند بجـا آورد    بر مد ،بنابراین .کرد مى

، لذا حکم بـه مـوارد دیگـر    از باب اتحاد طریق دو مسأله است، نه از باب قیاس ،مناط

  2.شود تعمیم داده می

 قصد مقننانتزاع روح نص و قانون و : {هشم الفقا -3

عنـوان،  یـک  سه عنوان تحت  ذکر. ایم در این مبحث ما از سه عنوان استفاده کرده

و اصـل   .در یکدیگر اسـت  عنوان هم پیچیدگى این سه نزدیکى و تالزم و به جهتبه 

هـدف از وسـیله و    ،عـى تباصیل از  ،بالذات از بالعرضموارد  به تشخیص این موضوع

اى تام بـه   البته این کار آسانى نیست، بلکه به احاطه. گردد مى باطن از ظاهر احکام باز

وا به ابواب فقه و ـ به فرموده صاحب جواهر ـ نفسى عـارى از هـ     به ویژهکلیت اسالم، 

ن وضـعى و چـه   یانواما این دشوارى چه در زمینه قـ . و زاهد نسبت به دنیا نیازمند است

                                       
 .513، ص4و دانشنامه حقوقى، ج 1565و ص 1356ـ 1350حقوق، صمنطق : ك.رـ 1

 .شرح لمعه، باب شهاداتـ 2
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ایـن  شدن قع ادلیل آن و .نیست محال و ممتنع بودنبه معناى  ،شریعتاحکام در زمینه 

ــا     ــف الغط ــوم کاش ــه مرح ــت؛ از جمل ــانى از فقهاس ــط بزرگ ــر توس ــانى در  ءام بی

 دارد کــه)  بیســت ونهــم کشــف الغطــاءدر مقدمــه  (علــم بــه مــراد شــارع  چگــونگی

  :گوید می

توان دریافـت،   یا به تصریح خود وى مى ،مراد شارع را از احکامش

اقوال و افعال او، به قیاس اولویت یا به تنقیح منـاط   جستجويیا از 

  1.دست آورد توان به می {لعلمنصوص ا و قیاس

  :کند مطرح مى شکلایشان سپس راهى دیگر را بدین 

نبعاث عن الذوق باإل {لّدبع األذهن المجتهد من تتّ+ فماینقدح وکذا 

بحیث یکون مفهوماً لـه مـن مجمـوع     ،دراك المستقیمالسلیم واإل

نّ للعقل على نحوالحس ذوقاً إف ،النصوص {جملذلک من  نّإف {لّداأل

فاعتبـار   ،لى الحـواس إاً ونطقاً من حیث الیصل ولمساً وسمعاً وشم

شارات اإلالرموز و التلویحات و التعریفیات و یم والمفاه المناطیق و

ذ لیس إ ؛×واحد{ لمن مقو مع عدم ضعف الظنّ والتنبیهات و نحوها

  2؛على التفاهم المعتبر عرفاً }إ {لحجیّمدار ا

چیزى است کـه در   آن مقصد شارع، به دست آوردنراه دیگر براى 

ادلـه و بـا وسـاطت ذوق سـلیم و درك      جستجوياز  ،ذهن مجتهد

تـوان گفـت از مجمـوع     یاى که م بندد؛ به گونه ینقش م ،صحیحش

چـرا کـه همـین نیـز از     . استنتاج شده است)  نه تک تک آنها (ادله 

چون عقل، نظیر حـس، بـراى خـود ذوق و زبـان و      ؛نصوص است

                                       
، 1الغـرّاء، دفتـر تبلیغـات اسـالمی، قـم، ج      { یعکاشف الغطاء، شیخ جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات شـر ـ 1

  .، مقدمه التاسع و العشرین177ص

  .187همان، ص ـ 2
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و نطقى دارد کـه حـواس را بـه حیطـه آن دسترسـى        گوش و شم

هـا،   هـا، اشـاره   ، تعریـف هـا  مفهوم ،ها اعتبار منطوق ،نابراینب. نیست

از یـک مقولـه   ، هنگامى که همراه با ظن ضعیف نباشـد،  ...رمزها و

 .است فهمی است که نزد عرف معتبرر مدار یحجیت دا زیرا هستند؛

شود، هم با مفهوم و هم با دید کلـى   یکه هم با منطوق دریافت م (

، بـه دسـت   وح نص و فهم مقصـد شـارع  به مجموع ادله و انتزاع ر

  ) .آید می

را در زمان غیبت به دریـا،  )  عج (که فقیهى انداختن سهم امام زمان این ،به هرحال

و فقیهى دیگر مقبوله عمربن حنظله را از قضـاوت بـه افتـا     1؛خالف ذوق فقهى دانسته

را مربـوط بـه    »قاعـده الضـرر  «که  یا آن 2؛دهد یا حتى به والیت و حکومت تعمیم مى

که مجتهـدى   یا این 3؛داند حکومت و فقه حکومتى و ناظر به رعایت مصالح جامعه مى

و عـالمى دیگـر    4؛تصدى زنان در باب مرجعیت و افتاء را خالف مذاق شریعت یافتـه 

و فقیهـى اعمـال    5؛کنـد  استعمال قرعه در شبهات حکمیه را خالف مذهب قلمداد مى

را  ...نبـودن و  بودن یـا مسـافر   وت و شهرنشین بودن و حرّحاتى استحسانى نظیر ثرمرج

   و عـالمى دیگـر اصـل     6؛دانسـته )  فقه جدید (به جاى قرعه در باب فقه مستلزم تحقق 

و  7؛بینـد  یرا با روح عدل اسالمى منـافى مـ  )  غیرمحدود و غیرمشروع بودن مالکیت (

توابـع آن در مالکیـت    مالکیـت بـر ابـزار بـزرگ تولیـد را بـه جهـت        ،یا اسالم شناسى

 ،کـه فقهـا در عمـل   همه این فتاوي گویاي این واقعیت اسـت   8؛داند یخالف اسالم م

                                       
  . 262ص  ،39جواهر، جـ 1

  . 470ص ، 2بیع، جال ؛ کتاب105، ص2، ج الرسائل امام خمینی، ؛443ص کفایه،ـ 2

  .113الضرر، ص ×قاعد +فامام خمینى، بدائع الدرر ـ 3

  .226، ص2التنقیح، جـ خویی، 4

  .494، ص2، ج)جود التقریراتأ(ینى ئناـ 5

  .187، ص8 و ج 210، ص38جواهر، جـ 6

  .357ـ  373، ص)جلد دهم از مجموعه آثار(اقتصادنا ـ 7

  .192ـ  191ص استاد مطهرى، نظام اقتصادى اسالم، ـ 8
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هاى معمـول اسـتنباطى، نگـاهى بـه روح اسـالم و مناطـات و مالکـات         عالوه بر روش

مایه رسیدن به قصد شارع و مـذاق شـریعت و    و شم فقهى خود را دست احکام دارند

  .دهند قرار مىروح نص و مالکات احکام 

منـد کـردن ایـن روش اسـت کـه       است سعى در ضـابطه که حایز اهمیت چه  اما آن

  .گرچه مشکل است، اما بسى گرانقدر و پرثمر خواهد بود

هاى دستیابى بـه ایـن مطلـب، گشـایش بحثـى دربـاره فلسـفه احکـام و          یکى از راه

بـه دسـت آمـده     مناطات به دست آمده آنها در هر باب از ابـواب فقهـى و نیـز قواعـد    

در پیشـنهاد   کوشـش  همچنین .است درباره موضوعات و احکام خاص آن باب فقهى

هاى استنباط و باالخره سـعى   یا سایر روش ءاین قواعد به مدد استقرا)  ه یا تنظیمیارا (

 {ینظـر «یـا   »العقد {ینظر«ل کلى یک باب فقهى مانند یه نظریه فقهى درباره مسایدر ارا

  .است »الضمان {یرنظ«یا  ×»راداإل

عـالوه   (که اصل اجتهاد را کوشش عقالنى و عقالیـى   ضمن آن استاد مطهرى

براى تطبیق اصول کلى و بـا عنایـت بـه شـرایط     )  بر آموختن و کاربرد علوم مقدماتى

دانـد، بـه کـارگیرى صـحیح قواعـد حـاکم و احکـام         یها مـ  ها و مکان اجتماعى زمان

در یک طرف و انتزاع قواعد کلى و استفاده از آنهـا  ثانوى موجود در متن شریعت را 

را از جانب دیگر مایه انعطاف اسالم در تطبیق بـا زمـان و دسـتمایه قـوت آن در اداره     

جامعه و راهبرى اهل هر عصر و زمان دانسـته و در مـورد قواعـد مزبـور چنـین آورده      

  :است

نـدگار،  در بدنه شریعت پیچ و لوالهایى تعبیه شده است که آن را ما

معقول و قابل انعطاف ساخته است؛ قواعدى مانند اصل نفى ضـرر،  

و  ،... نفى عسر و حرج، تقـدیم اهـم بـر مهـم و اختیـارات حـاکم      

هـایى اسـت کـه از طریـق آن      توجه به اصـل اجتهـاد از راه   باالخره
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توان ضرر و حرَج ناشـى از اعمـال اصـول ثابـت را کـه احیانـاً        یم

 1.ود، دفع کردش یمتوجه فرد و جامعه م

همچنین در مورد وسعت امکانات جهت استفاده از منابع شریعت در به کـارگیرى  

  :دکن یقواعد دیگر چنین بیان م

در فقه ما مورد غفلـت   ـ  با همه اهمیت آنـ اصل عدالت اجتماعى  

ساناو بِالوالدینِ إح :واقع شده است و در حالى که از آیاتى چون
2 

 بِالْعقُودوفُواْ أ  و
دست آمده است، ولى با ایـن   عموماتى از فقه به 3

عدالت اجتماعى دارد،  مسألههمه تاکیدى که در قرآن کریم بر روى 

مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقـه از آن اسـتنباط نشـده و ایـن     

 4.مطلب سبب رکود تفکر اجتماعى فقهاى ما گردیده است

گیـرى اصـل عـدل در اصـول و      اهمیـت پـی   ایشان در جایى دیگر ضمن برشمردن

  :اند فروع گفته

شـد و بـه مبـانى حقـوق      اگر راهى که عدلیه بازکردند، تعقیـب مـى  

ه فعـالً از آیـات احکـام    کـ  ...شد، بسیارى از آیات اسالمى توجه مى

انکار اصـل عـدل و    ...شدند یآیات احکام م وشوند، جز یشمرده نم

مانع شد کـه فلسـفه اجتمـاعى     ثیر این انکار، کم و بیش در افکارأت

اسالم رشد کند و بر مبناى عقلى و عملـى قـرار بگیـرد و راهنمـاى     

فقهى به وجود آمـد غیرمتناسـب بـا سـایر اصـول       ...فقه قرار بگیرد

اگـر حرّیـت و   . اسالم و بدون اصـول و مبـانى و فلسـفه اجتمـاعى    

                                       
  .141ـ137، ص 2اسالم و مقتضیات زمان، ج ـ 1

  .1ـ سوره مائده، آیه 2

  .36ـ سوره نساء، آیه 3

حقوق زن در اسالم  و نیز نظام 190، ص3؛ مجموعه آثار، ج141ـ137، ص2اسالم و مقتضیات زمان، ج: برگرفته ازـ 4

  .و کتاب خاتمیت



33    ضابطه قاعده فقهی 

 

ق اصحاب سنت بـر اهـل عـدل    آزادى فکر باقى بود و موضوع تفو

گرى نرسـیده بـود، مـا     يآمد و بر شیعه هم مصیبت اخبار یمپیش ن

ى داشتیم و فقه ما بر این اصل بنـا شـده   نحاال فلسفه اجتماعى مدو

  1.هاى کنونى نبودیم بست بود و حاال دچار تضادها و بن

  فقهی از دیدگاه شیعه قواعد منابع

 سـاخته  توانـا  نـوین  قواعد کشف و استخراج براي را ما فقهی، قواعد منابع شناخت

 و منـابع  شـناخت  بـراي  .سـازد  مـی  آشـنا  متداول فقهی قواعد آمدن دست به شیوه و با

 ضـروري  امـري  فقهـی  مسـأله  بـا  تفـاوتش  و آن ماهیـت  به توجه فقهی، قواعد مصادر

 و مشـترك  فقهـی  با مسأله یکی در که است عنصر دو داراي فقهی قاعده اساساً. است

 رو روبـه  بـا موضـوعی   فقهـی  قواعـد  در که، این اول: است متفاوت آن با دیگري در

 شـمول  و از کلیـت  موضوع این که، آن دوم .است مناسب حکم به نیازمند که هستیم

 خـاص  حکـم  کـه  دارد وجـود  جزئـی  موضوعی فقهی، مسأله در اما است، برخوردار

 فقهـی  بـا مسـأله   فقهـی  قاعده منابع اول، عنصر جهت از. کند می جو و جست را خود

شـیعه   فقـه  در عقـل  و اجمـاع  سـنت،  کتـاب،  آن منـابع  کلـی  طور به و ندارد، تفاوتی

. آوریـم  است؛ یعنی ما بسیاري از قواعد فقهی را از منابع اولیه اسـتنباط بـه دسـت مـی    

برخـی از قواعـد فقهـی از    گونه که در منابع استداللی قواعد فقهی آمده اسـت،   همان

کـه از آیـه قـرآن     »الحـرج «قاعـده   شود؛ مثل دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می

  کُملَیلَ ععا جمیورَجٍ فنْ حینِ مالد2  کـه از حـدیث نبـوي مشـهور      »یـد «قاعـده  و

اصولی یا کالمـی   اي گاه از قاعدهو ، است استفاده شده 3»÷دؤی تخذت حتّأالید ما 

                                       
تر اصل عـدل و عـدالت    براى بررسى عمیق. 27استاد مطهرى، ص: ك.براى بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسالمى رـ 1

  .مراجعه کرد 157و ص 154ـ 152اجتماعى در اسالم از نظرگاه استاد، مى توان به همان اثر، صفحات 

  . 78ـ سوره حج، آیه 2

 حنبـل،  بـن  أحمـد  مسند است؛ آمده سنت اهل منابع در عمدتاً ندارد، شیعه وجود روایی اربعه کتب در حدیث ـ این3

 جلد بیهقی، الکبري، السنن ؛21 صفحه ،6 جلد ترمذي، صحیح ،296 صفحه ،3 جلد داود، ابی سنن  ؛8 ، صفحه 5 جلد

 مستدرك« 14 جلد در نوري حاجی مرحوم اما است، نیامده شیعه روایی کتب در حدیث این که این با .90 صفحه ،6

 ،»+لاللئـا  +لعوا« کتاب 1 جلد در احصایی جمهور أبی ابن همچنین ؛ و12 حدیث ،1 باب ،{یعالود کتاب در »الوسائل

  .اند نموده ذکر را آن 251 صفحه سوم جلد در و 106 صفحه و 224 صفحه
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از  »اتـالف « وگـاه مثـل قاعـده    ،»امتنـان « و یـا   »لطـف « ؛ مثـل قاعـده  آید دست می  به

و برخـی از قواعـد هـم مبتنـی بـر عقـل و        1.دآیـ  می دست بهمجموع احکام صادرشده 

  .که یک قاعده عقلی است »قبح عقاب بال بیان«باشند؛ مثل قاعده  اجماع می

قواعـد   منابع است، فقهی قاعده هاي ویژگی و مختصات از که دوم نظر نقطه از اما

 بـه  بـر رجـوع   افزون سخن، دیگر به شود؛ می متفاوت فقهی مسأله از حدودي تا فقهی

 ایـن . هسـتیم  فقهـی  قاعـده  کشف و درك براي اي ویژه شیوه نیازمند ما مذکور، منابع

 تـا حـدودي   سـنت  اهـل  و شـیعه  نـزد  در فقهی قواعد استخراج براي شیوه اختصاصی

کننـد کـه شـیعه آن     مثالً اهل سنت از قیاس و استحسان هم استفاده می.  است متفاوت

  .را قبول ندارد

  سنت اهل دیدگاه از فقهی قواعد منابع

  :کنند می تقسیم قسم دو به را قواعد منابع سنت اهل نویسندگان از برخی

  :مانند است، نبوي نصوصآنها  اساس که قواعدي -1

  2؛ربا فهو نفعاً جرّ قرض کلّ

  . است ربا منتهی گردد سود به که قرضی هر

نصوص نبوي به عنوان منبعی اصلی در استخراج قواعـد فقهـی مـورد توجـه     بنابراین، 

  .است

بینـیم کـه    باز هم می 3.است آمده دست به نصوص در معلل عام از که قواعدي -2

 .تکیه بر روي نصوص است

                                       
؛ مکـارم شـیرازي، ناصـر، القواعـد     24-15ص ،1ق، ج1416، نـام  ، قـم، بـی  {لفقهیفاضل لنکرانی، محمد، القواعـد ا ـ 1

؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، 27 -20، ص1ج: ق1411، {لثالثا {لطبعمام أمیرالمؤمنین، ااإل {س، قم، مدر{لفقهیا

  .26ص: 1ش، ج1378بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، 

  .275 ص ،{لفقهیّا القواعد ،÷الندو علی ـ أحمد2

  .ـ همان3
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 انـد  کـرده  بیـان  تر جزیی صورت به را منابع استخراج قواعد فقهی دیگر اي اما عده

  :از عبارتند که

 آیـد،  مـی  دسـت  بـه  اصـحاب  عمـل  از قاعده موارد برخی در: اصحاب عمل :الف

  .گردد نمی نقض خود مثل با اجتهاد 1؛»بمثله الینقض االجتهاد«: مانند

 این قاعده همانند: آید فقه به دست می اصول و نظایر و اشباه گاهی قاعده از:ب

+ ف السکوت لکنّ قول، ساکت إلی ینسب ال«: است آمده دست به منبع این از که

 سکوتی که اما شود، نمی داده نسبت سخنی ساکت شخص به 2؛»بیان {جالحا معرض

 قسمت و نظایر و اشباه از قاعده این اول که قسمت. است بیان است، نیاز معرض در

  .است شده اقتباس اصول علم از آن دوم

: مانند شود، اي دیگر می قاعده اقتباس منبع فقهی قاعده چند گاه: فقهی قواعد :ج

 جانشین ملک، علت دگرگونی 3؛»الذات تبدل مقام قائم الملک سبب تبدل«

  .گردد می ذات دگرگونی

 دسـت  بـه  اي قاعـده  احکـام،  در استقراء از اي از موارد در پاره :احکام استقراي :د

 اعتباري شده آشکار خطایش که ظنی به 4؛»خطاه البین بالظن ×عبر ال«: مانند آید، می

  .نیست

                                       
  . 30 ص ،1 ج ،{لیّالعد األحکام {مجل شرح حیدر، ـ علی1

  . 59 ص ـ همان،2

  . 86 ص ـ همان،3

  .188 ص النظائر، و األشباه نجیم، ـ ابن4



 

 

  



 

 

  قاعدهتعریف 

یـک تعریـف از نظرگـاه لغـت     . هر موضوعی در هرعلمی داراي دو تعریف اسـت 

» تعریـف لغـوي   «شناسان، که بایستی در فرهنـگ لغـات آن را جسـتجو کـرد و بـه آن     

و دیگــري از نظرگـاه خبرگـان و صــاحب نظـران همـان علــم کـه بــه آن      . گوینـد  مـی 

حـال تعریـف قاعـده را هـم از هـر دو جهـت مـورد        . گوینـد  مـی » تعریف اصطالحی«

  :دهیم بررسی قرار می

 لغوي -1

اسـت کـه     یىها بنیان و ستون اساس، پایه، ، در لغت به معناى»قواعد« جمع» قاعده«

یـا   ی داشته باشدتزلزل ها سست باشد و یا ی که ستونصورت و در شود،ن بنا چیزى بر آ

ضـابطه و   اصـل  قاعـده در لغـت بـه معنـاي     .باشـد حتمى  بنا، فروپاشى آن کندسقوط 

  .قانون هم آمده است

 را خانـه  هـاي  سـتون  تناسب، این به و است ریشه و اساس معناي به لغت در »قاعده«

  :فرماید می کریم قرآن در خداوند .گویند می »قواعد«
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 إ رْفَعإذْ یو یمرَاهإبو تینَ الْبم داعالْقَواعمس نَّا إنَّکلْ منَا تَقَبب یلُ ر

   1؛ نت السمیع الْعلیمأ

 بـر  را] خـدا [ خانـه  هـاي  بنیان اسماعیل و ابراهیم که هنگامی آن و

 تـو  همانـا  بپـذیر،  ما از] را کار این[ پروردگارا] :گفتند[ افراشتند می

  .هستی دانا و شنوا

  : نویسد می »البحرین مجمع« در طریحی

  2؛فوقه لما األساس +ه و ×القاعد جمع القواعد

 در کـه  اسـت  چیـزي  براي پایه و بنیان معناي به قاعده جمع قواعد

  . دارد قرار آن باالي

 شـده،  گرفتـه  کار به ساختمان هاي بنیان مانند مادي امور در که آن بر عالوه قاعده

 ماننـد،  است؛ شده استعمال دارد زیربنایی و اساسی جنبه که نیز معنوي امور برخی در

 علمـی  هـر  بنیادي مسایل به طورکلی به. علمی و قواعد اسالمی قواعد اخالقی، قواعد

 .گویند علم آن قواعد دارد، آنها توقف به دیگر مسایل از بسیاري حکم که

 اصطالحی -2

 امـا در اصـطالح   .دارد آن لغوي معناي با تنگاتنگی رابطه قاعده، اصطالحی معناي

قاعده عبارت از حکم  :گویند می و منطق و فلسفه  فقه و اصول علوم عربی و از جمله

  .دیاب ات خود انطباق میئیو جزاي کلی است که بر افراد  یا گزاره

  :گوید در حاشیه قوانین می مجتهد قزوینی، سید میر علیمرحوم 

  3؛ات موضوعهاحکام جزئیأیعرف منها { کلیّ{ قضیّعن × عبار× القاعد

                                       
  .127، آیه بقره ـ قرآن کریم، سوره1

  .129 ص ،3 ج البحرین، ، مجمع ـ طریحی2

ق، .هـ  1378قوانین، انتشارات علمیه اسالمیه، تهران، میرزاي قمی، ابوالقاسم، قوانین االُصول، سید میر علی، حاشیه ـ 3

  . 8، ص 1و إیضاح الفوائد، ج . 5، ص 1ج 
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اي کلـی کـه از آن احکـام موضـوعات      از قضیهاست عبارت قاعده 

  .جزئیش شناخته شود

  :نویسد می قاعده اصطالحی معناي درتوصیف »تهانوي «

 أحکامهـا  تصـرّف  عند جزئیاته جمیع علی منطبق +کلّ أمر أنّها... 

  1؛منه

 آن، از جزئیات احکام شناسایی هنگام در که کلی است امري قاعده

  .باشد منطبق خود جزئیات تمامی بر

  تعریف قاعده فقهی

م احکـ او  گردیدهثابت  عیهشر ادلهکلى است که با  اي و پایه اصل؛ اما قاعده فقهى

پـس قاعـده فقهـى    . آوریـم  به دست مـى  کلی با انطباق بر آن و مصادیقش را جزئیات

 انطبـاق بـر   -3عیه شـر  ادلـه ثبـات آن بـا   ا -2 کلـى بـودن   -1: سه ویژگى برخوردار از

  .باشد ، میبدون واسطه شمصادیق جزئیات و

کـه  اي  ، کلـى آن چه که میان فقهـا رایـج اسـت عبـارت اسـت از     قاعده فقهى، در 

آورى را بـراى فقیـه    و حفـظ و یـاد   است، را در خود جمع کرده هاي گوناگونی فرع

یـک  نسبت بـه فقـه بـراي فقیـه     علم اصول که انند ، همبه همین جهت. سازد آسان مى

 جایگـاهی  در اسـتنباط  گیـرد؛ چـون   و اقبـال قـرار مـی    مورد توجـه  است و دانش آلى

  .، قاعده فقهی هم چنین استدارد

در  میـزان  ومعیـار   بـراي فقیـه   قاعـده فقهـى   توان گفـت،  تر می حیحدر برداشت ص

 .زنـد بخود را محـک   اتاست و فقیه باید بر محور آن استنباط برخی از فروع استنباط

  :فرموده است شهید اول ي کهتعبیر

                                       
  .1177 و 1176 ص ،5 ج الفنون، اصطالحات کشاف ـ تهانوي،1
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»کلیّمختصر مشتمل على ضوابط  ،الفقه+ ف »القواعد والفوائد« فته کتابا صنّفمم} 

القواعـد و  «هـاى مـن کتـاب     از نوشته« 1؛»{عیّحکام شرأتستنبط منها  {عیّو فر {لیّصواُ

این نوشته مختصر حاوى قواعد کلـى اصـولى و فرعـى    . در موضوع فقه است »الفوائد

 باشـد  برداشـتی شاید ناظر به همـین   ،».گردد یاستنباط م شرعىاست که از آن احکام 

نـوع  دو بـر  قواعـد فقهـى    بگـوییم، کـه   اسـت تـر آن   شـاید دقیـق  و . که ذکر آن رفت

  :هستند

  .استنباط است در معیار و میزانقواعدي که براي فقیه  -1

در خـود دارد و   و مصـادیقی  کلـى اسـت کـه فـروع    عنوان یک به که  قواعدي -2

  .تمفید اس مصادیق تطبیق براي

هـر یـک از   . تـوان میـان فقیهـان اتفـاق نظـري یافـت       در تعریف قواعد فقهی نمـی 

جـا   در ایـن . هاي تمایز قاعده فقهی با سایر قواعد اشاره دارد ا به یکی از جنبهه تعریف

  :کنیم آنها اشاره می به برخی از

 استصــحاب آیــا  کــه مســأله ایــن بیــان در استصــحاب بحــث در انصــاري شــیخ

 معتقـد  ایشـان . دهـد  مـی  ارایـه  تعریفی فقهی قاعده از است؟ اصولی یا فقهی اي قاعده

 اسـت،  مشترك مقلد و مجتهد میان آن اجراي که، است اي قاعده فقهی قاعده«: است

  2».است مجتهد به مختص که اصولی قاعده خالف بر

   :اند گفته فقهی قاعده تعریف در اي عده

 یکون ال و {لهیّاإل {عیّالشر األحکام ×استفاد طریق+ ف تقع قواعد إنّها

  3؛التطبیق باب من التوسیط، بل و االستنباط باب من ذلک

                                       
  .12، ص 1القواعد و الفوائد، ج ـ 1

  . 545ـ  544 ص ،2 ج االُصول، ـ فرائد2

  . 8 ص ،1، ج ) خویی سید ابوالقاسم اهللا {یآ درس تقریرات (الفقه  اُصول+ ف محاضرات اسحاق، ـ فیاض، محمد3
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 شرعی احکام آوردن دست به راه در که است قواعدي فقهی، قواعد

واسـطه در   و اسـتنباط  بـاب  از استفاده این ولی شوند، می واقع الهی

  .است تطبیق باب از بلکه نبوده، استنباط

  :کنند می تعریف گونه این را آن دیگر اي عده

 أحکامـاً  تتضـمن  {یّدسـتور  ×مـؤجز  نصوص+ ف {کلیّ {فقهیّ اُصول

  1؛موضوعها تحت تدخل +لتا الحوادث+ ف {مّعا {یعیّتشر

 اساسی، و کوتاه هاي عبارت با است، کلی فقهی اصول فقهی، قواعد

 داخـل آنهـا   موضوعات در که حوادثی در را عام تشریعی احکام که

  .شود می است، شامل

  : گوید  قرافی از علماي بزرگ اهل سنت می

م بها یعظَ {طالنفع، وبقدر اإلحا{ عظیمالفقه  +ف{ مهمّوهذه القواعد 

قدر الفقیه ویشرف، ویظهر رونق الفقه و یعـرف، وتتّضـح منـاهج    

 ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أکثر ... الفتاوى وتَکَشَّف

  2؛حد عنده ما تناقض عند غیرهات، واتّالکلی +ف الجزئیات الندراجها

اي بزرگ دارنـد، و   اند، و فایده اهمیت این قواعد در فقه بسیار حایز

به میزان احاطه و تسلط فقیه به آنها، قدر و منزلتش بـزرگ شـمرده   

گـردد، و مسـیر    شود، و سبب رونق فقه و شناخت بهتـر آن مـی   می

وکسی که فقه را به وسیله قواعدش ... شود فتاوا روشن و کشف می

ري از حفــظ و نگهــداري کــرده باشــد، از حفــظ و نگهــداري بســیا

گردد؛ زیرا آن جزئیات تحت کلیات قرار دارند، جزئیات بی نیاز می

                                       
  .941 ص ،2 ج العام، +لفقها المدخل، زرقاء ـ مصطفی1

  .3ـ1، الفروق، ص  ـ قرافی2
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مسـلط بـه   ـ نمایـد، در نـزد او     و آن چه که نزد دیگران متناقض می

  .باشد متحد می ـ قواعد

  :گوید ابن تیمیه در اهمیت قواعد به صورت عمومی می

لیتکلّم  یات؛یرُد إلیها الجزئ {کلیال بد أن یکون مع اإلنسان أصولٌ 

کذب  +ففیبقى  }الجزئیات کیف وقعت، وإ بعلم وعدل، ثم یعرف

   1؛د فساد عظیمات، فیتولّالکلی  +فالجزئیات، وجهل وظلم   +فوجهل 

انسان ناگزیر است، اصولی کلی در اختیـار داشـته باشـد تـا بتوانـد      

کلی بازگردانده و تطبیق کند، تـا انسـان بـه     جزئیات را به آن اصول

گاه بشناسد که جزئیات را چگونـه   عدالت سخن بگوید، آندانش و 

انجام دهد؛ و گرنه در نـادانی و دروغ دانسـتن جزئیـات، و نـادانی     

وظلم در کلیات، باقی خواهد ماند؛ پس سبب ایجاد فسادي بـزرگ  

 .خواهد شد

  تعریف قاعده اصولی

 کلّـی  وظـایف  تشـخیص  بـراي  مجتهـد  کـه  است عبارت از اموري اصولی، قاعده

 جـاري  فقـه  ابـواب  تمـام  در و دهـد  مـی  قـرار  احکام استنباط طریق در را  آن مکلف،

تواند در رسیدن  نیست، لکن می شرعی حکم البته خود این قاعده در بر دارنده است؛

  .به حکم شرعی و استنباط حکم، فقیه را مدد رساند

  هاي قاعده فقهی و اصولی تفاوت

ده اصـولی و فقهـی اخـتالف اسـت، برخـی      در میان علما و فقها در فـرق بـین قاعـ   

گونه فرقی وتفاوتی بین این دو قایل نیستند و برخی قایل بـه تفاوتنـد، و ایـن نظـر      هیچ

                                       
  .203، ص  19، مجموع الفتاوى، ج{تیمیـ ابن 1
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اما تفاوت بین ایـن دو از جهـات گونـاگونی    . تر است این دو باهم متفاوتند صحیح که

ــد باشــد مــی ــه موضــوع   -1: توان ــه فهــم حکمــت   -2تفــاوت از ناحی           تفــاوت از ناحی

  .مندي از قاعده تفاوت از ناحیه بهره -4تفاوت از ناحیه استدالل  -3

آیـد، بـراي    هـاي فقیهـان بـر مـی     هاي فقهی و اصولی ودیـدگاه  چه که از کتاب آن

برخـی از ایـن   . توان بیـان کـرد   هاي بسیاري را می قاعده فقهی با قاعده اصولی تفاوت

آیـد حاصـل    چه در پی می آن. ایم جستجوکردهالي سخنان فقیهان  ها را از البه تفاوت

  .جستجوي در این باب است

گذاري آنها است که هرکدام از این دو قاعـده برگرفتـه از    اولین تفاوت در نام -1

قاعده اصولی برگرفته از علم اصول وقاعـده فقهـی برگرفتـه از علـم     . یک علم هستند

انـد بـا    هسـتند دو علـم جداگانـه   فقه است؛ و این دو، درعین حـال کـه مـرتبط بـا هـم      

  .موضوعات، مسایل، و هدفی جداي از یکدیگر

زیـرا قاعـده اصـولی در طریـق و     ؛ ماننـد قاعـده اصـولی نیسـت    ه قاعده فقهی، ب -2

، ولـی قاعـده فقهـی      ـ  گیـرد  یعنی کبراي قیاس قرار میـ شود   می واسطه استنباط واقع

، ضـرر را  »الضـرر «قاعـده   مـثالً . استشرعی و قانونی  دستور گر حکم و بیان مستقیماً

  .پردازد و به صورت مستقیم به بیان حکم می کند در هر حال نفی می

 از ،که در پویایی نظام حقـوقی نقشـی اساسـی دارنـد     قواعد فقهی، عالوه بر آن -3

ــ ــام  أت ــتی دادن احک ــاالیی در آش ــرعی ثیر ب ــان     ش ــرات زم ــا متغی ــت ب ــوانین ثاب و ق

پویـایی و حضـور نظـام     به همین جهت ضـامن زنـده بـودن و تحـرك و    . برخوردارند

  . استها  حقوقی در عرصه زندگی انسانفقهی ـ 

 »اضـطرار « ،»نفـی کراهـت  «، »نفی حرج«، »ضررنفی «، »عدالت«قاعده  ،براي مثال

 ،ر هر چیـزي کـه مصـداق ضـرر    یا د ،بر هر چیزي که مصداق عدالت و نفی ستم... و

کـه مصـادیق    مدانـی  مـی  سـو  از آن .شـامل اسـت   ،،کراهت و اضطرار باشد ضیق ،حرج

چـون   ؛دنـ کن ،کراهـت و اضـطرار در طـول زمـان تحـول پیـدا مـی        ، حـرج  ، ضرر ستم
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را زیـر پوشـش خـود     مصـادیق اند، قواعـد در هـر حـال آن     مصادیق در تغییر و تحول

ایـن طریـق بـا متغیـرات ناشـی از اقتضـائات زمـان همـراه و         احکام ثابت از . گیرند می

  .اما قواعد اصولی این چنین نیستند. شوند هنگ میاهم

تواننـد از آن در   قاعده فقهی بـین مجتهـد و مقلـد مشـترك اسـت و هـردو مـی        -4

تعیین حکم شرعی بهره بگیرند، اما قاعده اصولی فقط مورد استفاده مجتهد در طریـق  

طــور کــه پــیش از ایــن در تعریــف قاعــده فقهــی آمــد، شــیخ   انهمــ. اســتنباط اســت

 و مجتهـد  میـان  آن اجـراي  که است اي قاعده فقهی قاعده که است معتقد انصاري

  .است مجتهد به مختص که اصولی قاعده خالف بر است، مشترك مقلد

 یکنولـ  باشد، نمیفقهی  هبر قاعد متوقف اصولی و شناخت آن هاستخراج قاعد -5

پـس  . ، پس متوقف بر آن استاصولی است هکبراي قیاس در قاعد هفقهی نتیج هقاعد

  .قاعده اصولی به لحاظ زمانی مقدم بر قاعده فقهی است

و مرتبط با ادله شرعیه و احکام شـرعیه   علمی دارد و تئوري هاصولی جنب هقاعد -6

و که امر براي وجـوب اسـت    و عوارض آن دو است، مثل حجیت قرآن و سنت و این

کـاربرد دارد و تعیـین    عمـل  همرحلـ در فقهی  هاما قاعدنهی براي حرمت و مانند اینها؛ 

کننده تکلیف مکلف است، مانند نیت مکلف، سـختی در تکلیـف، چگـونگی بیـع و     

  .شراء و مانند این موارد

احکـام فقهـی از ادلـه     هـاي اجتهـاد و اسـتنباط    اصولی بیـان شـیوه   ههدف قاعد -7

و مصادیق و آسـان   فقهی بیان حکم حوادث جزئی ها هدف قاعدام، است تفصیلیه آن

  .است سازي مراجعه به آن

قواعد فقهی نتیجه استقراء در بسیاري از فروع فقهی و ایجاد ارتباط بین آنهـا و   -8

دسـت آمـدن قاعـده      یا دستیابی به مدرك و علتی است که سبب جمع بین آنهـا و بـه  

لغت عرب و داللـت الفـاظ، مثـل صـیغه امـر، صـیغه        -1: اما قاعده اصولی از. شود می

، سـنت،   ادلـه شـرعیه، مثـل کتـاب     -2نهی، عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل و مبـین؛  
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احکام شرعیه، مثل تعادل و تراجیح، استصحاب، برائـت، احتیـاط؛    -3 اجماع و عقل؛

  .آید به دست می

شـمول خـود   اند قاعـده اصـولی، کلـی شـامل تمـامی افـراد تحـت         برخی گفته -9

شـود، امـا قاعـده     باشد که هیچ فردي از افـرادش از تحـت آن قاعـده خـارج نمـی      می

اي است که شمولش بر افراد تحـت خـود بـر اسـاس اغلبیـت و اکثریـت        فقهی، قاعده

این نظر مـورد اخـتالف    البته. است و چه بسا برخی از افرادش از شمولش خارج شوند

فقهی هـم کلـی اسـت، و افـرادي کـه از تحـت       است و برخی بر این باورند که قاعده 

  .زند شوند بر اساس استثنایی است که ضرري به کلیتش نمی شمولش خارج می

  فقهی ضابط و قاعده فرق

  :است اصطالح و کاربرد دو ضابط در فقه داراي

 کبیـره  گنـاه  در معیار و ضابط مانند معیار یک چیزي، و مالك معناي به ضابط -1

 فقهـی  قاعـده  بـا  ارتبـاطی  معنـا  این به ضابط که خطا و عمد قتل در یا ضابط صغیره، و

  .ندارد

 شـود،  فقهـی  بـاب  یـک  مصادیق و فروع شامل که کلی مفهوم معناي به ضابط -2

  1»... .النذر ضابط« و »...عدالته و إیمانه و کماله ×الصال مامإ+ ف یشترط ما ضابط« :مثل

 اعـم اسـت   کـه  قاعده خالف بر دارد، باب یک به اختصاص فقهی ضابط بنابراین،

  .شود می شامل را باب وچندین

  :کند می بیان چنین را فقهی ضابط و قاعده بین فرق نجیم ابن

 شتّی أبواب من فروعاً تجمع ×القاعد أنّ ×القاعد و الضابط بین الفرق

   2؛واحد باب یجمعها من الضابط و

                                       
  .10 ص النظائر، و األشباه عن الحظائر کشف ،+بلسالنا +لغنـ عبدا1

  .166 ص ،1 ج النظائر، و ، األشباه نجیم ـ ابن2
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 ابـواب  در فـروع  قاعـده  کـه  اسـت  آن قاعـده  و ضابط میان تفاوت

 فقهـی  بـاب  یـک  فروع شامل ضابط ولی کند، می جمع را گوناگون

  .گردد می

 اطـالق  مقـام  در گـاهی  ولـی  اسـت،  مفـاهیم  مرحلـه  در ضابط و قاعده بین تمایز این

  .روند می کار به دیگر یک جاي به نیز واستعمال

  فقهی نظریه و قاعده فرق

مجموعه احکام متقارب در موضـوعى کـه از مبنـایى     فقهی،عبارت است از نظریه

 عبـارت  بـه  ؛خاص و هدفى ویژه برخوردار بوده و از زیربنایى یکپارچه حکایت کنـد 

 در اي پراکنـده  و مختلـف  احکـام  در بردارنده که است کلی مفهومی فقهی نظریه دیگر،

 حقـوقی  هـاي  نظـام  سـایر  در مقابـل  حقـوقی  نظـام  یک سازنده حال، عین در و بوده فقه

یـک بـاب فقهـى باشـد، ماننـد نظریـه        در ایـن موضـوع ممکـن اسـت     .باشـد  دیگر می

برگیرد، ماننـد نظریـه    یا نظریه ضمان، یا بخشى از یک یا چند باب فقه را در ،قصاص

  ... .و  یا نظریه خیارات ،یا نظریه ضرورت شرعى ،اراده

 نظریـه  خـالف  بـر  است، فقهی کلی حکم برگیرنده در فقهی قاعده دیگر، بیانی به

  .کند می ایجاد ارتباطآنها  بین و است احکام و شروط ارکان، بر مشتمل که فقهی

  فقهی مسأله و قاعده فرق

آن دو  میـان  عمـده  تفاوت در بررسی تفاوت بین قاعده فقهی و مسأله فقهی، به دو

  :خوریم که عبارتند از بر می

 فقهـی  مسأله موضوع از تر وسیع فقهی قاعده موضوع گستره: موضوعی تفاوت -1

گیرنـد   فقهی قرار مـی  قاعده مجموعه زیر فقهی متعدد مسایل که صورت بدین است،

  1.نمود تطبیق مسایل جمیع بر را قاعده توان می و

                                       
  . 5ـ  4 ص ،1 ج ،{لفقهیا القواعد ، بجنوردي حسن موسوي میرزا: ك.ـ ر1
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 قاعـده  در منـدرج  بسـیاري  افراد تردید بی: فردي و نوعی شمول نظر از تفاوت -2

 جزییـاتی  و بوده اصناف و انواع قاعده، پوشش تحت افراد اما .شوند می فقهی و مسأله

 افـراد  کـه  حـالی  در .اسـت  نـوعی  اضـافی  جزییـات  شود می اخذ قاعده تعریف در که

  1.باشد می عینی مصادیق و شخصی افراد فقهی مسأله زیرمجموعه

  قواعد مشترك

یک سلسله از قواعد بین فقهی و اصولی بودن مشترکند؛ به عبـارت دیگـر هـم در    

گیرند و هم کلـی هسـتند    و واسطه براي به دست آوردن حکم قرار میاستنباط  طریق

  .که قابل تطبیق بر مصادیق و جزئیات خود هستند

                                       
  .113ـ  112 ص الخزائن، ، دربندي فاضل: ك.ر بیشتر اطالع ـ براي1



 

 

 

  



 

 

  

قواعـد  توان به تقسیم واحدي دست یافـت؛ زیـرا    در تقسیم بندي قواعد فقهی نمی

شـاره  هـا ا  تقسـیم به برخى از  جا ایندر  1.است کردهتقسیم جهتی  ی را هرکسی ازفقه

  :کنیم مى

را بـر اسـاس ابـواب فقـه      برخى از فقها قواعد فقهى :بر اساس ابواب فقه تقسیم -1

بیـان  مربوط به هر باب از ابواب فقه را به صورت جداگانه  اند و هر قاعده تقسیم کرده

  جهـاد، امـر بـه    نمـاز، روزه، خمـس، زکـات،    ، ماننـد قواعـد جـارى در بـاب    اند کرده

  ... .و قضا ،معروف و نهى از منکر

گونـه کـه فقـه در اقسـامی      همـان  بر این اساس: بر اساس موضوعات عام تقسیم -2

اقتصـادى، اجتمـاعى،    عبـادي،  تـوان قواعـد فقـه را بـه قواعـد      مى شود، عام تقسیم می

  .تقسیم کرد ...سیاسى، قضایى و

بـه   تـوان  را براساس قلمرو هر قاعده می قواعد فقه :براساس قلمرو قاعدهتقسیم  -3

  :کردتقسیم  کلی قسم سه

ماننـد   .قابـل اعمـال اسـت    فقهـی  که در همه ابواب و موضوعات ؛قواعد عام :الف

  .»اشتراك«و » رجوع جاهل به عالم« ،»م و مهمهاَ«قواعد 

                                       
  .5 و 4، ص 1، ج {لفقهیاالقواعد  ، بجنورديموسوي  میرزا حسن  ـ رجوع شود به،1
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اعمـال اسـت،    اجرا و در یک موضوع و یک باب قابل فقطکه  ؛قواعد خاص :ب

  .»التعاد« قاعده و »فراغ«، قاعده »تألیف قلوب«مانند قاعده 

البتـه نـه در    ( موضـوع و بـاب   چنـد کـه در   ؛)نه عام و نـه خـاص   ( قواعد دیگر :ج

  .»ال حرج«و » ال ضرر« ،»سلطنت«قابل اعمال است، مانند قواعد  ) تمامى آنها

قواعد را بـر اسـاس احکـام اولیـه و ثانویـه       :بر اساس حکم اولى و ثانوىتقسیم  -4

  :توان به دو قسمت تقسیم کرد می

» سـوق المسـلمین  «مانند قاعده  ،برخى از قواعد بیان کننده حکم اولى هستند :الف

  .»نفی سبیل«و قاعده 

، »ال حرج«، »ال ضرر« مانند ،کنند تنها حکمى ثانوى را بیان مى از قواعد برخى :ب

  .»تقیه«و » اضطرار«

 تـاریخ پیـدایش قواعـد یکـی دیگـر از      :پیـدایش قواعـد   تاریخ بر اساستقسیم  -5

  :شود باشد؛ بر این اساس قواعد فقهی به دو قسم تقسیم می هاي تقسیم آن می زمینه

متـداول بـوده و اسـالم     هماز اسالم  پیشکه  هستنداعدى وق ؛قواعد امضایى :الف

  .»هاي حرام قاعده ماه«و » وفاى به عهد«صحت آنها را امضا کرده است، مانند قاعده 

از اسـالم وجـود نداشـته و شـریعت      پـیش کـه   ي هستندقواعد ؛قواعد تأسیسى :ب

 .»حرج«و  »عسر نفى« ،»نفى سبیل«مانند قواعد  ،رود اسالم مؤسس آن به شمار مى

قواعد فقهی را از جهت پایه و اساسش : اساس و پایه جهت از فقهی تقسیم قواعد - 6

  :نمود تقسیم دسته دو به توان  می

گـردد و اسـاس و پایـه سـایر قواعـد       مـی  بـر آنهـا   بـه  قواعـد  همه که قواعدي :الف

 ،»بالشـک  یـزول  ال الیقـین « ،»بمقاصدها االُمور« گانه پنج قواعد :از عبارتند که هستند،

  .»{محکم ×العاد« و »یزال الضرر« ،»التیسیر تجلب {لمشقّا«

که از چنین موقعیتی بـر خـوردار نیسـتند و فقـط چـارچوب موضـوع        قواعدي :ب

  .»{لصحا {لأصا« مثل خودشان مورد توجه است،
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قواعـد فقهـی یـا در    : موضـوع  یـا  حکم در جریان جهت از فقهی تقسیم قواعد -7

  :گردند می تقسیم دسته دو به موضوعات جریان دارند و یا در احکام، لذا

  .»فراغ قاعده« مثل اند، موضوعی شبهات به مختص که قواعدي :الف

  .»ضرر ال قاعده« مثل اند، حکمی شبهات به مختص که قواعدي :ب

 



 

 

   



 

 

  عدالت ةپیشینه قاعد

بـه قواعـدي    احسـاس نیـاز   ،ها بخاطر عـدم پیچیـدگی روابـط اجتمـاعی     در گذشته

. کـرد  بسیار اندك بود و چنین نیاز یا ضرورتی را ایجـاب نمـی   چون قاعده عدالت هم

گـویی بـه نیــاز    امـا مـرور زمـان ســبب گردیـد کـه فقهــاي بـزرگ شـیعه بـراي پاســخ        

قواعـدي را اسـتخراج    ،هاي توسعه یافتـه و روابـط پیچیـده آن از متـون دینـی      زندگی

اي قواعـد اسـتخراجی از مـتن قـرآن،     نـ حوادث واقعه را بـر مب  اي از کنند و حکم پاره

  . سنت و عقل پاسخ دهند

اي از قواعــد فقهـی و حتــی اصـولی از همــان ابتـدا و یــا بـه صــراحت      هـیچ قاعـده  

بـر اسـاس نیـاز     این اسـتنباط فقیـه و یـا فقیهـان     بلکه ،پایه ریزي نشده است معصوم

اعدي را اسـتخراج و پایـه گـذاري    واز متون ق ها بوده است، که زمان و توسعه زندگی

پـس ایـن اشـکال کـه کسـی      . قاعده عدالت هم از این قاعده مستثنی نیسـت . اند کرده

ایـم، اختـراع    ایم و یا از فقهاي سلف نشنیده اي را نداشته ما تاکنون چنین قاعده: بگوید

اوارد آیـد، نـ   قاعده جدید بدعت و نوآوري در دین و احکام شریعت بـه حسـاب مـی   

دهیم که هیچ یک از قواعد فقهـی و حتـی اصـولی از آغـاز و از      است؛ زیرا پاسخ می
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در قالب قاعده بیان نگردیده است، بلکه اصـحاب آن بزرگـواران و    سوي معصوم

انــد کــه قواعــد را از مــتن کتــاب و یــا فرمایشــات و عمــل  فقیهــان پــس از آنهــا بــوده

  : فرمایش مرحوم آخوند خراسانی ه ب. اند اي کرده تبدیل به قاعده معصومین

الیوجب کونها ) × علیحد (و تدوین تلک القواعد المحتاج إلیها ... 

کـان  } ال یوجب ذلـک، و إ  زمانهم+ ف  ، و عدم تدوینها{عبد

  1؛{عتدوین الفقه و النحو والصرف بد

تدوین قواعدي مستقل، که مجتهد به آنها در استنباط حکـم شـرعی   

و اینکه در  در دین باشد،کار بدعت  این  شود که نمینیاز دارد، سبب 

 تدوین نشده و در زمان پس از معصومین  زمان خود معصوم

و گرنـه  . شـود بـدعت باشـد    تدوین گردیده است، بازهم سبب نمی

شـان   باید تدوین فقه به شکل فعلـی، و علـم نحـو و صـرف، همـه     

 ایـن شـکل تـدوین    بـه  بدعت باشـند؛ چـون در زمـان معصـوم    

 .اند نشده

  نظریات مطرح در قاعده عدالت

کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه     در دیدگاه فقیهان گذشته قاعده عدالت عنوان البته

تـاریخی   ، فلسـفی و اخالقـی،  است، اگرچه بحـث عـدل و عقـل در مباحـث کالمـی     

، و لیکن در فقه، جز به عنوان شرط در برخی از ابواب فقه خیلـی مـورد   طوالنی دارد

و  برخی از فقیهان در تنگناها به قاعـده عـدالت توجـه   اگرچه  .قرار نگرفته استتوجه 

  .اند کرده تمسک

فقـه  فلسفه، عدل در دایره علوم اسالمى در دانش کالم، همانگونه که گفتیم بحث 

ها بحث و بررسى در زمینـه عـدل    در هر یک از این دانش. و اخالق مطرح بوده است

اعره و معتزله در مسأله عدل الهـى و مسـأله حسـن و قـبح،     هاى اش نزاع. دار است سابقه

                                       
  .468 ، ص2االجتهاد و التقلید،ج +ف{ تماالُصول، خا{ یکاظم، کفا، آخوند مال محمد  خراسانی ـ1
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در علم اخالق نیز در موضوع صفات اخالقى و . این موضوع در علم کالم است بستر

 .کمال نفسانى از عدل سخن رفته است

یکـى   :در دانش فقه از عدالت در دو مورد به صورت مستقل گفتگو شده استاما 

... هد، قاضى، امام جماعت، شـهود و گواهـان و  یکى از صفات مجت  جا که عدالت آن

در ایـن   ،ى مشهور به عنوان ملکه نفسانى از آن تعبیر شده اسـت أبه شمار آمده و در ر

 1.هاى متعددى نیز تحریر شده است رساله ) بجز جایگاه یاد شده در فقه(  زمینه

دل العــ ×قاعــد«، بــه عنــوان یــک قاعــده بــا تعبیــر اســتفاده از عــدالت مــورد دیگــر

جـا کـه امـوالى     یعنى آن ؛ کاربرد آن در اشتباهات خارجى است که است»  نصافواإل

 2.این مورد هم در فقه سابقه داشته است. مخلوط شود و تفکیک آن میسور نباشد

چه اکنون مـورد نظـر اسـت و بایـد تاریخچـه آن بررسـى گـردد، قاعـده          آنلیکن 

 .باشد د، مىشعدالت در فقه به معنایى که گفته 

ى و قیــاس در أشـهید مطهــرى ســابقه اصــل عــدالت را در فقـه، بــه کــار گــرفتن ر  

چـون   و البته برخى از اندیشمندان اهل سنت هـم  3.ددان شریعت از سوى اهل سنت مى

مطهرى سابقه ایـن بحـث را در    عالمه 4.ندکن یید مىأمصطفى مراغى هم این تلقى را ت

ولـى   5ت،و قبح عقلى برگردانـده اسـ  هاى مالزمات عقلیه و حسن  میان شیعه، به بحث

  .در دانش اصول و در کتب فقه تصریحى به این مسأله نشده است

بـه عنـوان یـک قاعـده یـاد کـرده و از         رسد نخستین کسى که از عدالت به نظر مى

  وى در این. باشد یـم نگرانى نموده، شهید مطهرى هان درباره آن ابرازـغفلت فقی

                                       
، انتشـارات  »{لالعـدا  +ف {لرسـا «بـا عنـوان   اى بر فقه شیعه، ترجمه آصف فکـرت،   مقدمه ،حسین ، مدرسى طباطبایىـ 1

 .434 آستان قدس رضوى، ص

، موسوى 45 ، ص{لعلمیّالفوائد ا، ، شفایى140 مجموعه قواعد فقه، ص :، مصطفوى 163 القواعد، ص: رجوع شود بهـ 2

  .بهبهانى

  .31 ، ص1357تهران،  ،عدل الهى، صدرا ،رتضىم مطهرىـ 3

 +ف ÷أو الـر  {ضعیّالقـوانین الـو   +ف {یعیّالتشر {لبین العدا {نمقار«ق، مقاله 1374 ، س1516 ، ش26زهر، مجلداأل {مجلـ 4

  .» +مسالالتشریع اإل

  .33ـ  34 عدل الهى، صـ 5



  56 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

  :زمینه گفته است

عدالت اجتماعى با همه اهمیت آن در فقه ما مـورد غفلـت   اصل 

و بِالوالـدینِ   :واقع شده اسـت و در حـالى کـه از آیـاتى چـون     

1ساناإح و  أقُودفُواْ بِالْعو 2      عموماتى در فقـه بـه دسـت آمـده

 مسـأله کیدى که در قرآن کـریم بـر روى   أهمه ت است، ولى با این

عدالت اجتماعى دارد معهذا یک قاعده و اصل عام در فقـه از آن  

استنباط نشده است و این مطلـب سـبب رکـود تفکـر اجتمـاعى      

  3.تفقهاى ما گردیده اس

  :گوید کید دارد و میأشهید صدر هم بر همین مقوله ت

عدالت در سلوك و قیام براساس قسط، شرط اولیـه رشـد تمـام    

  4.هاي نیک دیگر است ارزش

  :است و فرموده از آن به میزان و معیار تعبیر کرده چنین امام خمینى هم

 زیرا اجراى قـوانین بـر معیـار قسـط و عـدل و جلـوگیرى از      ... 

رانه و بسط عدالت فردى و اجتماعى و یستمگران و حکومت جا

ها و آزادى بر معیار عقـل و   روى منع از فساد و فحشا و انواع کج

ى و جلوگیرى از استعمار و اسـتثمار  عدل و استقالل و خودکفای

و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عقل و عدل و 

انصاف، و صدها از این قبیل، چیزهایى نیست که با مـرور زمـان   

در طول تاریخ بشر و زندگى اجتمـاعى کهنـه شـود، ایـن دعـوا      

                                       
  .36نساء، آیه سوره  -1

 .1سوره مائده، آیه  -2

 .27 مبانى اقتصاد اسالمى، صـ 3

  .ش 1386، انتشارات اطالعات، تهران، 255اصغري، سید محمد، عدالت به مثابه قاعده، ص  ـ4



57    اصل عدالت در ققه 

 

مشابه آن است که گفته شـود قواعـد عقلـى و ریاضـى در قـرن      

    1.دجاى آن قواعد دیگر نشانده شو عوض شود و به حاضر باید

  2.اند برخى دیگر نیز به اجمال از آن یاد کرده

دانـد، و لـو ایـن     موضوع قاعده عدالت را عـدل و ظلـم عرفـی مـی     ، اهللا صانعی{ یآ

ایشـان در طـرح   . باشـند  هـاي مختلـف متغیـر مـی     عدل و ظلم از نظر مصداق در زمـان 

  :گوید اشکالی و پاسخ آن چنین می

آید که مردم در عدل و مصادیق آن ممکن  شبهه پیش می جا این این

روزي یک چیـزي عـدل بـوده و یـک روز     . است اختالف پیدا کنند

دیگر عدل نیست، و یا روزي یک چیز معروف بوده و یک روز هم 

، به  اما این شبهه اوالً، به خود آیات قرآن! چیز دیگري معروف است

یـک  . شـود  نقض می» یسر«و قاعده » الضرر« قاعده» الحرج«قاعده 

روزي یک چیز یسر بـوده یـک روز دیگـر یسـر نیسـت؛ چـون آن       

ثانیاً، جواب این اشکال ایـن اسـت کـه    . شرایط دگرگون شده است

اگر بنا شود بعضی از مصادیق یک مطلقی یک روز ظلم بوده باشد، 

یـک  دهد؛ و یا کل حکمـی   در این صورت فقیه بر طبق آن فتوا نمی

... دهـد؛   روز به نظر یک فقیهی ظلم بوده باشد، بر طبق آن فتوا نمی

اما اگر فرداي آن روز شرایط عوض شد و دید آنها عدل است، فقیه 

. گـردد  این اختالف به اختالف در احکام بر نمـی . دهد دیگر فتوا می

ها در احکام، اساس فقه ما هست، و تمام فقـه مـا    گونه اختالف این

  3.ف در احکام استوار استبراین اختال

                                       
  .177 ، ص21 صحیفه نور، جـ 1

  .185 ص،  {لسنستنباط بین الکتاب واصول االاُ ، محمد صادقىـ 2

  .268عدالت در فقه امامیه، ص  ي ـ قاعده3
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  :گوید در همین رابطه می اهللا منتظري{ یآ

گفتنی است عدل در تشریع نیز به معناي مطابقـت آن بـا مصـالح و    

گونه مصالح و مفاسد در  نادیده گرفتن این. باشد مفاسد ذکر شده می

هر موردي از طرف خداوند در مرحله تشریع ظلم محسوب اسـت،  

نظـام  : گوینـد  از این رو عدلیه می. باشد آن میکه ساحت او منزه از 

تشریع الهی مطابق با عدل است، و طبعاً به واسطه ارتباط تنگاتنـگ  

حق و تکلیف باید در مرحله عمل همان شریعت عادله به اجـرا در  

آید و هر حقی به صاحب آن واگذار گردد؛ و این همان عـدالت در  

  1.باشد عمل و رفتار می

 شهید صـدر  ، مطهري   شهید ، خمینی امام جواهر، انی چون صاحبکید فقیهأدالیل ت

آوران، بـر   و امثال این نـام  )مدظله ( اهللا صانعی { یو آ ) اهللا همرحم (اهللا منتظري { یو آ

 زیـرا نبـود عـدالت در عرصـه     ؛روشن اسـت  در عرصه تشریعقاعده عدالت و عدالت 

 !برد و این خسارت اندکی نیست ال میؤس دین و اندیشه دینی را زیر ، اساساً تشریع 

                                       
  .21، حسینعلی، رساله حقوق، ص  ـ منتظري1



 

 

  تعریف عدالت

یکـی از منظـر لغـت و دیگـري از     چون سایر مفاهیم باید از دو منظر،  عدالت را هم

هـاي لغـت و    با نگاهی بـه کتـاب  . منظر اصطالح علمی، مورد توجه و تعریف قرارداد

  .گردد منابع علمی گوناگون، تعریف عدالت براي ما روشن می

 تعریف لغوي: الف

عـدل، مصـدر اسـت، داد دادن،    «: چنـین آمـده اسـت    هاي فارسـی ایـن   نامه در لغت

عـدل، عـادل، راسـت و درسـت و     . ـ داد، ضد ظلم و جـور   دادگري کردن ـ دادگري 

   1».و کسی که شهادت او مقبول باشد. برابر و همتا، مثل و نظیر

عدل در لغت به معناي راستی و درستی، برابـري  : در کتاب لغت المنجد آمده است 

   2.و انصاف در داوري آمده است

کـردن بـه طـور مسـاوي      عدل را به معنـاي تقسـیم   اصفهانی در مفردات خود، راغب

   3.دانسته است

                                       
  .، واژه عدالت لغت نامه دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ عمید :ك.ـ ر1

  .، ماده عدل{للغا +فالمنجد ـ 2

  .، ماده عدلمفردات القرآن ، راغب اصفهانیـ 3
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عدل عبارت است از هـر چیـزي کـه در ذهـن مـردم درسـت،       : گوید و ابن منظور می

  1.مستقیم و راست باشد و در مقابل جور قرار دارد

 معناي اصطالحی: ب

جـا عـدالت را    در این. گردد بر اساس موضوع هر علم عدالت به شکلی تعریف می

  .دهیم و اخالق، مورد بررسی قرار می از منظر سه علم فقه، کالم

  نگاه علم فقه به عدالت -1

کنـیم کـه    مشـاهده مـی  ) کتـاب و سـنت   ( در بررسی از منـابع اولیـه اسـتنباط فقـه     

؛ روشـن اسـت  چرا؟ بسیار . تعریفی از سوي این دو منبع بزرگ دینی ارایه نشده است

 ینـی رهبـران د  از سـوى دیـن یـا    ؛ پـس دین اسـت و میزان  عدالت خودش معیار چون

تعریـف و   بنـابراین، . اسـت مفهومى عقالیى  ؛ زیرا عدالت دارايتعریف شود باید نمی

اگر تعریف عدالت به عهده دین یـا   .است واگذار شده عقال به عرف هم تشخیص آن

 یشهـا  بـا آمـوزه  کـه   آورد ی روي مـی هر دیـن و مکتبـى بـه تعریفـ     بود،رهبران دینى 

امکان پـذیر  شناخت دین صحیح از ناصحیح  صورت در این .هماهنگ باشدسو و  هم

بـر   تأکیـدي کـه   همـه  این با معصومین قرآن و روایات به همین جهت. نخواهد بود

در جامعـه  تا نقـض غـرض الزم نیایـد و    اند، روي نیاوردهتعریف آن به  ،عدالت دارند

بلکه تعریـف و تشـخیص عـدالت بـه عـرف و عقـال        ،شودنعدل دینى مطرح  سخن از

  .واگذار شده است

که فکر قانون و مفهوم آن شکل بگیرد، اندیشـه   در تاریخ تمدن انسانی پیش از آن

در اهمیت عدالت همین بس که عدل یکـی از  . عدالت و قواعد آن ظهور داشته است

خداونـد متعـال بـر     .اسـت  بـوده  سنگ تمام پیامبران الهی هاي گران تعالیم و آموزه

لَقَـد    :و انزال کتـب معرفـی کـرده اسـت     ارسال رسلپایی عدالت را هدف خود از 

                                       
  .لسان العرب، ماده عدل ، ابن منظورـ 1



61    مفهوم عدالت 

 

 زَلْنَا معهم الْکتَاب والْمیزَانَ لیقُوم النَّاس بِالْقسطنْا رسلَنَا بِالْبینَات وأرسلْنَأ
حتـی در   1

  .معیارهاي انسانی در دین به شمار آمده استگی از  هپیش  برخورد با کفار نیز عدالت

 ا أیرِمجالَ یو طساء بِالْقدشُه لّهینَ لامنُواْ کُونُواْ قَوینَ آما الَّذهلَى یمٍ عشَنَآنُ قَو نَّکُم

 قْرَب للتَّقْوىتَعدلُواْ اعدلُواْ هو أ {أ
2  

با هدف قیام براي تحقق عدل و قسط و اجراي عـدالت در   گرامی اسالمرسول 

. جامعه و نفوس بشري و نیز تکمیل مکـارم عـالی اخالقـی بـه رسـالت برانگیختـه شـد       

اندیشید و جز از مصالح عامـه سـخن بـه     جز به مصالح عمومی جامعه بشري نمی ایشان

 .آورد میان نمی

بینیم خداونـد اقـدامات    نگریم میبسوره مبارکه اعراف  از 157وقتی به مفاهیم آیه 

اي صـالح و   ، این اقدامات بـراي رسـیدن بـه جامعـه    نماید را تبیین می بنیادین پیامبر

  :استوار است محور قایم به عدالت بر شش

  ُاال بِی ولَ النَّ ونَ الرَّس ع بِ تَّ ی ینَ  ذ کْالَّ م ه ونَ د جِ ي یالَّذ یا ـم وب تُ

و م فی التَّ ه ند اع ِر× ی یلِ  جِ اإلنْ نِ اْوع ماهنْه ی و رُوف ع م الْ بِ م  ه رُ م

 ع یضَ ثَ وآئ ب خَ م الْ هِ ی لَ ع م رِّ ح ی و اتب ی م الطَّ ه لُّ لَ ح ی رِ و نکَ م الْ

 ه بِ واْ  نُ ینَ آم ذ الَّ م فَ هِ ی لَ ع انَت تی کَ لَ الَّ األغْالَ و م ه رَ إص مه نْ ع

نَص و وه ر زَّ ع و ه ع لَ م نزِ أُ  يالَّذ ور واْ النُّ ع ب اتَّ و وه م أرُ ه کئ لَ و

ونَ ح ل فْ م   3؛ الْ

کسانی هستند که از پیـامبر درس ناخوانـده   ] پرهیزگاران و مؤمنان[

کنند، آن پیامبري که در تورات و انجیلی که نزد خودشان  پیروي می

بـه کـار پسـندیده    یابند، که آنان را  هاي او را نوشته می است ویژگی

هـا را بـراي    دارد، و پـاکیزه  ها بازشان مـی  دهد و از ناپسند فرمان می

                                       
  .25 آیه ،ـ سوره حدید1

  .8 آیه مائده،ـ سوره 2

  .157 آیه اعراف،ـ سوره 3
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کند، وقیـد و زنجیرهـایی    ها را بر آنان حرام می آنان حالل و پلیدي

از تکالیف دشـوار، تسـلط مسـتبدان، قربـانی کـردن      [که برآنان بود 

دارد و رهایشـان   مـی بر ...] ها و خدایان دروغین و فرزندان براي بت

که به او ایمان آوردند و حرمتش را پـاس داشـتند    پس آنان. سازد می

یـروي  و به یاریش شتافتند و نوري را که بـا او نـازل شـده اسـت پ    

  .کردند؛ هم آنان رستگارانند

بسـوي عـدالت و    را جامعـه  کنـد تـا   را آغاز مـی  مأموریتی بر اساس این آیه پیامبر

 اتاز منکـر  ـ 2 .دهد فرمان می ها و امور پسندیده به معروف ـ1: به حرکت درآوردقسط 

ها  ـ آلودگی4 .دارد را حالل و مجاز می ـ امور پاکیزه و مباح3 .دهد ها پرهیز میو ناپسند

هاي فکري زاییـده جهـل و اسـتبداد، کـه      قید و بندـ 5 .دارد را حرام و باز می ها و خباثت

دارد و آنهـا را رهـا از هرقیـد و بنـدي      ا است را بر مـی ه انسان آزادي و اراده نابود کننده

کند، تا بشر به نعمت آزادي تفکر و اندیشه کـه خـدا بـرایش قـرار داده اسـت دسـت        می

اسـتبداد وخودکـامگی،    سـتم  ، ظلـم و عـدالتی  و زنجیرهـاي بـی   هـا  غلـ برداشتن 6 .یابد

هاي دیگر رسالت  ژگیها از وی بردگی و بندگی، و بازگرداندن حریت و آزادي به انسان

  .شمرده شده است رسول خدا

نـه تنهـا مـأمور بـه      اکـرم اسـت کـه پیـامبر     موضوعگر این  اقدامات مزبور نشان

در  خود و پایدار سـاختن پیـروان خـود    بلکه مأمور به استقامت ،عدالتقسط و تحقق 

ـ  : آمده استسوره هود  گونه که در همان ؛ستااوامر الهی  عدالت و تحقق فَاس متَق

   :فرماید می آیه شریفه این در رابطه با مؤمنان علیامیر 1مرْت ومن تَاب معک اُکَما 

  2؛ه الرشد و کالمه الفصل و حکمه العدلتسیرته القصد و سنّ

                                       
  .112ـ سوره هود آیه 1

و غـرر  . 211، ص 93ش، خطبـه   1378نهج البالغه، ترجمه آیتی، عبدالمحمد، دفتر نشر فرهنگ اسـالمی، تهـران،   ـ 2

 .وصف المؤمن+ ف، 6364الحکم و دررالحکم، حدیث 
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سـنتش رشـد و تکامـل و     ،روي و اعتـدال بـود   میانه پیامبر سیره

و  حکـم  بـود،  گفتـارش جـدا کننـده حـق از باطـل      بود، شکوفایی

  . بودش عدالت دستور

 در جایگـاه و ضـرورت عـدالت در اندیشـه و سـیره پیـامبر       کـه  چه بر اساس آن

شـناخته   عدالت مفهومی اخالقی است که بشر آن را از آغاز تمدن خود مـی  ؛دریافتیم

  .گذاري دینی مبناي جعل قوانین بوده است است و در سیستم قانون

استاد افالطـون کـه سـرانجام در راه اجـراي قـانون و پایـداري حـق جـان          ،سقراط

او عــدالت را . دانـد  تــرین نمودهـاي فضـیلت مــی   باخـت، عـدالت را یکــی از سـترگ   

به تفصیل از عـدالت سـخن    2»جمهور«افالطون نیز در کتاب  1.کند فضیلت معرفی می

  :دکن کتاب خود را با این جمله آغاز می  او .است گفته

  عدالت آرمانی است که فقط تربیـت  چیست؟ ي عدالت یا حقمعنا

یافتگان دامان حکمت به آن دسترسی دارنـد و بـه یـاري تجربـه و     

عـدالت اجتمـاعی در صـورتی برقـرار     . توان به آن رسـید  حس نمی

  شود که هر کس به کاري دست زند که شایستگی و اسـتعداد آن  می

  3.بپرهیزدرا دارد و از مداخله در کار دیگران 

    :گوید دیگر می یبه بیانو 

  4.عدالت نوعی دانایی است و چون دانایی است، پس توانایی است

در تبیـین ایـن    ؛عدالت نوعی تناسب و تعادل در امـور اسـت   ،بر اساس این دیدگاه

معرفـی   »رفتار مطابق بـا قـانون  «نیز مفهوم عدالت را  مفهوم، مرحوم عالمه جعفري

                                       
  .به بعد 38ص  ،فؤاد ،ترجمه روحانی ،جمهوري ، افالطونـ 1

 .236ص . ـ افالطون، همان2

 .236همان، ص افالطون،  ـ3

  .236همان، ص افالطون، ـ 4
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اسـتاد شـهید مطهـري نیـز بـا       1.دانـد  تـرین تعـاریف مـی    تعریف را جامعکند و این  می

مـور  ضـع االُ العـدل ی «: کـه فرمـوده اسـت     علـی  استفاده از روایتـی از امیرمؤمنـان  

و در برخی  .کند عریف می، عدالت را قراردادن هرچیز در جاي مناسبش ت2»ضعهاامو

   .تعریف شده است »نصاف المرء من نفسهإ«با عنوان کلى ها  تعریف

و یا عالمان و فقیهـان آمـده اسـت     هایی که از سوي معصومان بنابراین، تعریف

شان ارشاد بـه همـان تعریـف و برداشـت عقـل اسـت، بـه همـین جهـت در لسـان            همه

شـود کـه هریـک اشـاره بـه مصـداقی از        هاي مختلفی یافت می روایات و فقها تعریف

که در صـدد تعریفـی دینـی     کند؛ نه آن و بیان میکلیتی دارد که عقل عقال آن را فهم 

  .بوده باشند عدلو شرعی براي 

  نگاه علم کالم به عدالت -2

در عصر ما هم حتـی در حقـوق و فلسـفه    . گري تاریخ دیرپایی دارد اندیشه اشعري

انـد کـه درغـرب بـه      اندیشـیده  اشاعره شبیه مکـاتبی مـی  . غربی طرفدارانی داشته است

اشـاعره در حقیقـت و در عرصـه تشـریع، عـدالت را      . معـروف اسـت  مکتب امر الهی 

هرچـه آن خسـرو   «: شان این بود کـه  قال دیدند و زبان حال و در احکام الهی می صرفاً

کـه   ،در حالی که عدلیـه  !عدالت است عینهرچه شارع گفته همان  ؛»کند شیرین بود

امــري عقالنــی عــدالت را  تشــخیص  اســت، آن ازهــم  و اهــل ســنت از معتزلــه شــیعه

  .دانند که فهم عقال مبنا و مالك آن است می

اند از یکسو؛ و معتزله و شیعه کـه   این نزاع بین اشاعره که به جبریون معروف گشته

 .اند از سوي دیگر؛ ناشی از مسأله حسن و قبح عقلـی اسـت   به عدلیون معروف گشته

                                       
  .254، ص 3، ج 1385 ، محمد تقی، شرح نهج البالغه، جعفريـ 1

 ،سـاس عـام  أالعـدل   ،مور مواضعها و الجود یخرجها من جهتهـا العدل یضع االُ« .437 ش کلمات قصار، البالغه، نهجـ 2

ظلـم   ***عدل چبود وضع اندر موضعش: در مثنوي معنوي نیز آمده .»فضلهاأشرفها و أفالعدل  ،خاص الجود عارض

  .ش1363انتشارات جامعه مدرسین، قم، . 386؛ تحف العقول، ص  چبود وضع در ناموقعش
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حـوزه کــالم و   مسـأله حسـن و قـبح عقلــی منشـاء مباحـث کالمـی بســیار بزرگـی در       

اش وسیع است کـه عـالوه بـر     این مسأله آن قدر دامنه. اعتقادات مسلمانان گشته است

راه پیـدا  ... مبحث خداشناسی، در بحث خلقت، رزق، اعطا، معـاد، احکـام شـریعت و   

 اي در هر حـوزه  حسن و قبحسخن در این است که آیا عقل در تشخیص . کرده است

مسأله یک پـیش سـوال دیگـر هـم دارد و آن ایـن      است یا نه؟ این صالحیت  صاحب

  است که، آیا اشیا و افعال در ذات خود حسن و قبح دارند یا نه؟

اشاعره بر این باورند که اشـیا و افعـال در ذات خـود واجـد هـیچ حسـنی و قبحـی        

 نیستند، بلکه حسن و قبح یک امر الهی است، این خداوند است کـه چیـزي را حسـن    

شـمرد و مـا در تشـخیص آن تـابع      مـی ) ناپسـند  ( دیگـري را قبـیح    و چیز) پسندیده ( 

اراده و خواست الهی هسـتیم و از خـود اسـتقاللی نـداریم، لـذا اگـر خداونـد فـرداي         

هـاي فراوانـی بـر بنـدگان خـدا روا       قیامت، فردي را که در دنیا جنایـت کـرده و سـتم   

بـه بهشـت ببـرد، خـالف      ... )مثل فرعون، نمرود، ابوجهل، شمر، هیتلر و( داشته است 

و ! عدالت نیست؛ زیرا خوبی و عدالت، آن چیزي است که خدا بخواهد و انجام دهـد 

  ! بدي و ظلم، آن چیزي است که خدا نخواهد و انجام ندهد

نه الحسن مـا حسـ  « کند، بلکه عقل، حسن و قبح اشیا را درك نمى: اند لیاشاعره قا

که بگوییم چه چیـز ظلـم و بـد     این ا چه رسد بهما ر »حه الشارعبـالشارع و القبیح ما ق

حاصل این کالم همان جبـر اسـت؛ زیـرا بـر     ! است و یا چه چیز خوب و عدالت است

در دوران معاصـر  ! اي از خـود نـدارد   این اساس بشر نه در تشخیص و نه در عمل اراده

هــا  ایــن نحلــه. معتقدنــد» دولــت و حقــوق«اي چــون هگــل بــه وحــدت  هــم فالســفه

پس از تشـکیل دولـت هرچـه او گفـت و اراده کـرد، عـدالت و حقـوق و         :ندگوی می

 .نـد ا لیـ در واقع اینها براي دولت روح و پیکره مستقلی از افراد و ملـت قا ! قانون است

  .شود به استبداد منجر می اي که بسیار خطرناك است و قطعاً  نظریه

عدلیـه  . اما در نقطه مقابل این گروه، عدلیه قرار دارند که شیعه هم جزو آنان است

ایـن حسـن و   . بر این باورند که اشیا و افعال در ذات خود واجد حسـن و قـبح هسـتند   
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کـه شـرع بگویـد و یـا بـدان ارشـاد کنـد، عقـل انسـانی آن را فهـم            قبح را پیش از آن

هـاي الهـی بـر بشـر اسـت؛ زیـرا بشـر         حجتلذا به همین جهت عقل یکی از . کند می

اگرچه رسولی براي او نیامـده باشـد و یـا دسترسـی بـه رسـول و حجـت خـدا نداشـته          

یکـی از دالیلـی کـه    . تواند به خوب و بد اعمال و افعال برسد باشد، از طریق عقل می

 .»الکـذب  منـه  لحسن ء +ش کلّ اهللا من حسن لو «که  کنند این است عدلیه مطرح می

 در عدلیـه  .اسـت  حسـن  شـود،  صـادر  خداونـد  از کـه  چیـزى  هر :گویند مى ها ىاشعر

 دروغ بایـد  هسـت،  چیزى که از خداوند صادر شود حسن هر اگر« :گویند مى جواب

که دروغ هم از خداوند حسـن   حالى که اگر این ادعا در ؛»باشد حسن خداوند از هم

بـاقی   ما براى شریعتى نه دیگر اش این است که الزمه! است، درست باشد) پسندیده ( 

 ذلـک  +ف و«. شـوند  مـی  معنـا  بـی  همه و پیامبران معنایی داشته باشد، ارسال نه و بماند

  .»{لکلیّبا الرسل {بعث و الشرائع إبطال

امـام  . ها بـه حجـت و پیـامبر بـاطنی تعبیـر شـده اسـت        در روایات ما عقل در انسان

  :به هشام فرمود موسی بن جعفر

، {طنبا{ حجّو × ظاهر{ حجّإنّ هللا علی الناس حجتین، ! یا هشام 

  1؛فالعقول{ طن، و أما البا{ئمّ، فالرسل و األنبیاء و األ×فأما الظاهر

خداوند را بـر مردمـان دوحجـت هسـت؛ یـک حجـت آشـکارا و        

دیگري حجتی درونی و پنهانی، اما حجت آشکار الهی، فرسـتادگان  

هسـتند؛ و امـا حجـت درونـی، پـس عقـول        آوران و ائمـه  وپیام

  .ها است انسان

گـري و   توان گفت هرچند اندیشه اشعري و گاه تفکر اخبـاري  ، میصورتهر  در

یـا حقـوق و    ،بـه وحـدت حقـوق و دولـت     قایـل  هاي مشابه در مکاتـب غربـی   اندیشه

                                       
  .8، باب 207، ص 15ـ وسائل، ج 1
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گاه بـه اصـل عـدل و     شریعت معتقدند، اما در عمل و در تعیین مصادیق، حتی آنها هم

کنند، چرا که سخن اصلی همانی است که همه معتقـدیم و آن   اعده عدالت عمل میق

جامعـه و حکومـت، بـا کفـر     « 1؛»الملک یبقی مع الکفر، والیبقی مع الظلم«: که این

 :این جملـه معـروف کـه    .»ماند ممکن است بر جاي بماند، اما با ظلم هرگز پایدار نمی

عدل و توحیـد از فرهنـگ   « ؛»مویانتفویض اُو ال العدل و التوحید علویان، و الجبر«

نشـانگر فرهنـگ    2».علوي ناشی شده است و جبر و تشبیه ناشی از فرهنگ اموي است

 .هــاي اعتقــادي و احکــام اســت در عرصــه و دو فرهنــگ حــاکم بــر روح دو مــذهب

  و تشـریع   در تکـوین   الهـی   عـدالت   مـذهبان، بـه    عدلی  مسلمان، خصوصاً  اندیشمندان

در   و عـدالت   و حکـیم اسـت و حکمـت     خداوند عـادل  مذاهب،  در نظر این. معتقدند

  قـرون (  از رنسانس  ، پس اندیشه در غرب  این. دارد  جریان  آفرینش  هاي تمامی عرصه

 گیــري مکتــب    اومانیســتی و اوج   مکاتــب   داري میــدان  ، بــا ) و هجــدهم   هفــدهم 

مانـد، هـر چنـد      و در مکاتـب جدیـد مفغـول     سکوالریسم، مورد تردید قـرار گرفـت  

  .است  بوده  تکوینی  عدالت  ناظر به به شکلیطبیعی   حقوق يها دیدگاه  برخی

  نگاه علم اخالق به عدالت -3

 اخـالق  در نفـس، در علـم اخـالق ـ بیشـتر      فضـیلت  عنوان به عدالت بحث جایگاه

 و افالطـون  هـاي  نوشـته  و باسـتان  یونـان  در ریشـه آن  و مدار ـ مطرح گردیده  فضیلت

 فضـیلت  چیست؟ نیکو زندگی که، نوع این از هایی پرسش پاسخ به. قرار دارد ارسطو

 آیـا  هسـتند؟  االجـرا  الزم چگونـه  اخالقـی  اقتضائات دارد؟ نقش آن از بخشی چه در

 در بایـد  خیـر؟ همـه را   یـا  اسـت  مسـتقل  عالیـق ـ   از ویژه به عوامل ـ  از اخالقی دالیل

  .کرد وجو جست مدار فضیلت اخالق

                                       
  .383ص  ،9ج ، شرح اصول کافی: صالح مازندرانی مال محمد ؛310شیخ مفید، امالی، صـ 1

  .14ـ مطهري، مبانی اقتصاد اسالمی، ص 2
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 یـا »  انقیـاد عقـل عملـى بـراى قـوه عاقلـه      «مثال، عالمان اخالق عدالت را به  براى

  .اند تفسیر کرده »غضب و شهوت  سیاست کردن قوه«

 »اعتدال« ،»شجاعت« ،»حکمت«اصلی فضیلت جمهوري، چهار کتاب افالطون در

  :کند اظهار می داده و مورد بررسی قرار نفس اجزاي و قوا به توجه با را» عدالت« و

 و اراده قواي هرگاه. است شهوت و اراده عاقله، قوه سه داراي نفس

 :ترتیب به دهند، انجام عاقله قوه تدبیر تحت را خود اعمال شهوت،

 بـا  و شـود،  مـی  حاصـل  »داري خویشـتن « و »شـجاعت « ،»فضیلت«

 امـا  .شـود  می نتیجه »حکمت فضیلت« عاقله، قوه در تعادل حصول

 بـا  هماهنـگ  قوه سه هر که شود می حاصل زمانی عدالت، فضیلت

 وجـود  معنـاي  بـه  عـدالت  بنـابراین، . دهند انجام را خود افعال هم،

  1.بود خواهد نفسانی جزو سه بین هماهنگی

 »حکمـت «امـا   هسـتند،  اراده از اجـزاي » فضـیلت « و »شـجاعت « ، افالطون نظام در

 مربـوط  نیـز  »داري خویشـتن « آید و می حساب به نفس عقالنی جزو که است فضیلتی

کـه بـا اشـراف     صورت این به کلی است، فضیلتی »عدالت« لیکن. است شهوت قوه به

 نظـر  بـه  .دهـد  مـی  انجـام  شایسـته  طـور  بـه  را خود خاص کار نفس از ءجز هر عدالت

 اجزاي نفس انسانی ممکن از یک هر که داشته توجه نکته این به افالطون که رسد می

 مطلـوبی  حاصـل  شـان،  حاصـل  لـیکن  دهنـد،  انجـام  خوب را کارشان تنهایی به است

 فضیلت نقـش همـاهنگی   آن که داریم نیاز نیز دیگر فضیلت یک به ما بنابراین، .نباشد

 کـل،  مطلـوب  کـارکرد  بـراي  ، افالطـون  دیـدگاه  براسـاس . نفس را ایفا کند ءجز سه

 بایسـتی  بلکـه  نیسـت،  کـافی  شـرط  ولـی  اسـت،  الزم شرط اجزا، از یک هر کارکرد

  2.گردد برقرارآنها  بین کاري هم نوعی

                                       
 Plato, Republic, in Great Books, vol 6 300:ـ 1

  .همانـ 2
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  :گوید می عدالت فضیلت درباره ارسطو

 همان عدالتی بی و اخالقی، فضیلت همان اش عامه معناي به عدالت

  1.است اخالقی رذیلت

 نفس فضیلتی براي عنوان به را  نفس، عدالت قواي به توجه با اسالمی، اما حکماي

 ابـن  و طوسـی  نصـیرالدین  خواجـه  گونـه کـه   همـان  .کننـد  مـی  بیـان ) فردي  عدالت (

 همـاهنگی  و نفـس  گانـه  سه قواي ترکیب از اند که دانسته فضیلتی را عدالت 2مسکویه

  .گردد می حاصل »عفّت« و »شجاعت« ،»حکمت« فضایل بین

 بحیث ،{قلللعا امتثالها علی اتّفاقها و القوي جمیع ائتالف هو {لالعدا

  3؛التجاذب و التخالف یرتفع

 فرمـان  بـر آنهـا   اتفـاق  و قـوا  همـه  ائـتالف  از است عبارت عدالت

 حاصـل  یـک  هـر  مخصوص فضیلت که طوري به عقل، از برداري

  .شود

 ،»عاملــه« ،»عاقلـه  قـوه « یعنـی  نفـس،  چهارگانـه  قـواي  افعـال  تعریـف،  ایـن  مطـابق 

 در. هسـتند  اولـی  مطیـع قـوه   اخیـر  قوه سه و است اعتدال وجه بر ،»غضبیه« و »شهویه«

. شـوند  مـی  حاصـل  ،»عفـت « و »شـجاعت « ،»حکمـت « فضـایل،  صورت است که این

 نـام  بـه   حـالتی  اسـت،  عقـل  از پیـروي وتبعیـت   نتیجـه  در کهآنها  حصول از چنین هم

 ایـن  در کـه  جـا  آن از بنابراین،. است چهارگانه قواي کمال که آید می پدید »عدالت«

 شـود،  عـارض  گانـه  سه ملکات بر که نیست اي یگانه هیئت قوا ائتالف تبیین،تفسیر و 

                                       
  Aristotle, Nicomachean Ethics, in Great Books, vol 8 :378 ـ 1

بیـدار،   انتشـارات  األعـراق،  رتطهیـ  و األخـالق  تهـذیب  یعقوب، بن محمد بن أحمد بن أحمد بن علی ، مسکویه ـ ابن2

 پـنجم،  چـاپ  حیـدري،  علیرضـا  مینوي و مجتبی تنقیح و تصحیح ناصري، اخالق ، نصیرالدین طوسی،خواجه. 37ص

  .1373 خوارزمی، انتشارات

  .کالنتر محمد سید ناشر: لبنان ، بیروت، اعلمی {سسمؤ ،52، ص 1 ج چاپ چهارم، السعادات، جامع ، ـ نراقی3
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 ملکـات  آن خـود  بلکـه  آیـد،  نمـی  شمار به جداگانه فضیلت عنوان یک به عدالت لذا

  .است

 عملـی  عقـل  پیروي به عدالت تعریف از پس نراقی محمدمهدي مرحوم مال اما

 و {قلالعا ×للقو +لعملا العقل انقیاد هو {لالعدا«آدمی ـ  کارهاي همه در نظري عقل از

  :گوید می ـ »تصرّفاته جمیع +ف لها تبعیته

 یـک  هر تحریک؛ قوه و ادراك قوه است؛ قوه دو داراي ناطقه نفس

 نظـري  عقل :ادراك قوه اول قسم هستند؛ قسم دو داراي دو، این از

 قسـم  .کند می دریافت عالیه مبادي از را علمیه هاي صورت که است

 در بـدن  درآوردن حرکـت  بـه  منشـأ  کـه  است عملی عقل :آن دوم

 کـه  اسـت  غضـب  قوه :تحریک قوه اول قسم و .است جزیی اعمال

 کـه  اسـت  شهوت قوه :آن دوم قسم و .است نامالیم امور دفع منشأ

  1.است مالیم امور جلب منشأ و مبدأ

 بقیـه  پیـدا کنـد و   غلبـه  قوا بقیه بر ادراك قوه اگر محاسبه، این تعریف و بر اساس

 .گرفـت  خواهـد  صـورت  اعتـدال  طـور  بـه  آن قوا از یک هر عمل باشند، او مطیع قوا

 انسـان  و بوجـود آمـده   انسانی نیروهاي و قوا بین شود که هماهنگی الزم نتیجه آن می

 تهـذیب  از و »عـدالت « عامله قوه تهذیب از نتیجه، در .گردد می برخوردار فضیلت از

 تهـذیب  از و »شـجاعت  و حلـم « غضبیه قوه تهذیب از و »حکمت« یا »علم« عاقله قوه

 عـدالت کمـال   اسـاس،  ایـن  بـر . شود می حاصل ،»داري خویشتن و عفت« شهویه قوه

 قـواي  بـین  همـاهنگی  ، نراقی مرحوم دیدگاه براساس پس .بود خواهد عقل عملی قوه

 قـوا  بین هماهنگی نظري، عقل از عملی عقل پیروي زیرا است؛ عدالت لوازم از نفس

 و علـت اسـت،   عـدالت بـه عنـوان    :کـه  گفـت  تـوان  مـی  تعبیـري  به و دارد دنبال به را

  .هستند معلول گانه به منزله سه ملکات

                                       
  .52همان، ص ـ نراقی، 1
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 اسـت؟  فضـایل  تـرین  شـریف  عـدالت  چـرا  کـه،  پرسش این برابر در نراقی مرحوم

  :دهد پاسخ می

عالوه  آنهاست، همراه و مالزم یا فضایل همه جامع عدالت که چون

 بـه  صـفات  تـرین  نزدیـک  که است آن عدالت خواص از که، بر این

 بیافرینـد  وحدت کثرت، از که است این کارکردش و است وحدت

 قواي مختلـف  بین و سازد، برقرار هماهنگی و الفت ها متباین بین و

وسـط و   حـد  بـه  زیادت و نقصان از را اشیا و کند، ایجاد کاري هم

 ایـن  در گونـاگون  امـور  و آورد بـاز  است وحدت همان که اعتدال

 و افـراط  عـدالت،  بدون که آن حال و رسند می اتحاد نوعی به مرتبه

 وحـدت  کـه  نیسـت  شکی و شوند، می کثرت تفریط سبب پیدایش

  1.است کثرت از تر شریف

کـه   اسـت  نفسـانی  وضـعیتی  عـدالت،  کـه  است این منظور مرحوم نراقی واقع، در

وسـط   حـد  تفریط قوا به و افراط آوردن باز و آدمی افعال و صفات همه تعدیل سبب

 در کـه  طوري به گردد، می قوا نیز بین هماهنگی که سبب چنان هم گردد، می و اعتدال

بـه همـین    .شـود  مـی  پدیـدار  نفس انسانی در واحدي فضیلت این اعتدال و هماهنگی،

 عاقلـه  قوه به نسبت عامله قوه انقیاد صرفاً عدالت حقیقت نراقی، مرحوم نظر از جهت،

. اسـت  عقل فرمان تحت شهوت و غضب قوه دو مهار کردن مستلزم انقیاد، این .است

  .شوند عدالت می لوازم دیگر از فضایل یعنی است؛ آن لوازم از کردن مهار پس

دارد کــه هریــک از جهتــی مــورد ســنجش قــرار  وجــود نســبت ســه بحــث درایــن

فضـیلت بـه    شـوند،  داده نسـبت  صـاحب فعـل   بـه  عادالنـه  افعال هنگامی که گیرد؛ می

 سـنجیده  شـود  مـی  رفتار عدالت به او با که کسی به نسبت آنگاه که و آید؛ حساب می

 ملکـه  شـود  اعتبـار  مسـتقل  و بالـذات  زمـانی کـه   و گـردد؛  عدالت محسوب مـی  شود

  .گیرد می نام نفسانی

                                       
  .124ـ نراقی، همان، ص 1
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  نگاه فلسفه به عدالت -4

  چـه را کـه   آن  هر کـس   که  آن است  عدالت: گوید می عدالت  در تعریف  افالطون

آن را   اسـتعداد و شایسـتگی    گیـرد کـه    در پـیش   اي آورد و حرفه  دست  به  اوست  حق

  عـدالت   عـین   در کار دیگران  کار خود و پرهیز از دخالت  به  نظر او پرداختن  به. دارد

  آن اسـت   و عـدالت   است  و حکیمان  فرزانگان  نیز شایسته  حکومت  سان  همین به .است

را   ارسـطو عـدالت   1.برند فرمان  از حکیمان)  مردم  و توده  نظامیان ( دیگر  دو طبقه  که

  :گوید شمارد و می می  روي  و میانه  اعتدال  همان

  2.باشد  و اعتدال  روي  میانه  بر پایه  که  آن است  زندگی  گونه  بهترین

  کـه   رومـی   متفکـران . اسـت   عـدالت )  و تفـریط   افـراط   در بین (  حد وسط  رعایت

را   دانسـتند، عـدالت   مـی   حقـوق   را مبنـاي  ـ   فطـري   حقوقـ  طبیعی  و قانون  سلیم  عقل

  :گوید می  سیسرون. کنند می  تعریف »آن  و تحقق  طبیعی  قانون«  همان

جا یکسان،   همه  طبیعی  طبیعی و قانون  از قانون  عبارت است  عدالت

. آور اسـت   ها الـزام  دولت  و همه  همگان  و براي  ناپذیر، ابدي تغییر

  هماهنـگ   طبیعی  باشند، باید با قانون  عادالنه  که آن  براي  قوانین  همه

  3.باشند

  : در نظر کانت

با   آزادي هر کس  باشد که  بر این  بنیادش  که  است  هر عملی  عدالت

  4.سازگار گردد  کسان  آزادي همه

  :که  است  این  باب  در این  کلی  حکم

                                       
 .258ـ اصغر، عدالت به مثابه قاعده، ص 1

 .258ـ همان، ص 2

 .258ـ همان، ص 3

  . 259ـ همان، ص 4
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  کلی، با آزادي همـه   قاعده  یک  آزادي تو بر طبق  که  کن  عمل  چنان

  1.سازگار باشد  مردم

  او بـا نگـاهی  . یابـد  مـی   تمـام   چرخشـی  آن  و تعریـف   عـدالت » مـارکس «در منظر 

  :گوید می  در مورد عدالت  و معیشتی  اقتصادي

و   قدر توانایی  به  از هر کس: خود بنویسد  درفشتواند بر  می  جامعه

  2.نیاز  اندازه به  هر کس  به

  سیر تطور مفهوم عدالت

ایـن  . مفهوم عدالت در طول تاریخ بشر دچار تغییر و دگرگونی بسـیار شـده اسـت   

هـا و   تغییر و تطور مفهومی، زاییده رشد و تعـالی انسـان و توسـعه مفـاهیم در فرهنـگ     

به عبارت دیگر، اگر چه به لحاظ مبنا پایه تمـامی مفـاهیم عـدالت،    . استها بوده  زبان

هـا بـر اسـاس     هـا و زبـان   باشد، لیکن سیر تطور مفاهیم در فرهنگ عقل و فهم عقال می

حال در ایـن  . سیر تحوالت، رشد و توسعه جوامع انسانی امري گریز ناپذیر بوده است

در اندیشــه غــرب و اســالم  بخــش از بحــث بــه ســیر تطــور و تحــول مفهــوم عــدالت 

  .پردازیم تا با مفهوم واقعی عدالت آشنا شویم می

   غرب  در اندیشه  عدالت  مفهوم سیرتطور: الف

غـرب،   فرهنـگ و زبـان   عـدالت در   حاضـر مفهـوم  زمـان  باستان تـا    یونان  عصراز 

  کـه   بـوده   صـورتی  به  دگرگونی  سرگذاشته و روند این  را پشت دگرگونی و تحوالتی

  مفهـومی   بـه  در گـذر زمـان  و   انتزاعی داشـته   ییا مفاهیم  بیشتر مفهوم  در آغاز عدالت

این سیر تطـور و دگرگـونی   . است  شده  نزدیک  و قراردادي  انسانی، اجتماعی، زمینی

  .توان بررسی کرد را در چند مقطع می

                                       
 .259ـ همان، ص 1

  .259ـ همان، ص 2
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ــیش  هــاي در تعریــف -1 ــه«  از دوران  پ ــال»مدرنیت ــیر معــدالت، ماننــد ســا  ، مث ل ثُ

  از پـیش  مفهـوم  ؛ یعنـی اسـت   گفتگـویی   و غیر قابـل   دربسته  حقیقت  حاوي افالطونی

عصـر    بـه   معطـوف   هـاي  اما در دیدگاه .که فهم بشر را درآن راهی نیست  اي شده  داده

  و جمعـی   عـدالت، ابعـاد همگـانی، بشـري، زمینـی، تـوافقی        تجدد و مدرنیته، تعریف

  عقـل «و » عمـومی   عرصـه «از بسـتر    شـود کـه   مـی   و داد چیـزي   عـدل   یابد و مفهوم می

  بـراي   کـه  ،نـدارد   اي شـده   تعیـین   از پـیش   ماهیـت   دلیـل   همین  گذرد و به می» جمعی

  تصـور شـود کـه     اي گونـه  باشـد، یـا بـه     داشـته   و مـانعی   و جامع  یکسان  تعریف  همیشه

خـود    در جـاي   هسـت   کـه   گونـه  باشد و هر چیز را همـان » موجود  وضع« براي  اي آینه

  در بـین » کـانتی   سـنت «و » هـابزي   سـنت «  عنوان  تحت  از عدالت  دو تعریف. قرار دهد

چـه بـر    آن«شـعار    بـه   هابز با توجه :است  و تاثیر داشته  رواج  از همه  اندیشمندان، بیش

  گرفته، مسأله  بقا سرچشمه  به  میل  از غریزه  که »روا مدار  دیگران  به  پسندي خود نمی

و   وعـده   بـه   بـا عمـل    هر کس  که  باور است  کند و بر این می  و قرارداد را مطرح  توافق

  نیز خطر محسـوب   دیگران  براي  حال  پردازد و در عین می  نفس  صیانت  ش، بهدادقرار

  در حقیقت، در ایـن . شود می  افراد معنی  يقرارداد  در رابطه  عدالت  در واقع. شود نمی

  امـا در سـنت  . بعد اخالقی  کند و نه پیدا می  و مصالح  منافع  حفظ  جنبه  عدالت  دیدگاه

  مفاهیمی. برد  عدالت راه  مفهوم  به  توان نمی »دادرو قرا  و منفعت  میل«  کانتی از طریق

  عقـل   هر چـه . دنشو می  استنتاج  عقالنی  از کنش  »فضیلت«و  »عدالت« ،»آزادي«  چون

  عمـل   عنوان  به  عدالت ،رو  از این. شود می  طلب  عقالنی  موجودات  کند از همه  طلب

  عمـل ن ایـ  نیسـت، بلکـه    مینأتـ   افـراد قابـل    و شخصـی   طبیعـی   امیـال   عقالنی، براساس

و   شـمول، اراده  جهـان   قـانونی   عنـوان   تواند آن را به که آدمی می  است  اصلی  براساس

  بـا منفعـت    عدالت ، کانت  دیدگاه در .کند  مطرح  عمومی  عقل كکند و در مال  طلب
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  هـیچ   به)  است  دست  از همین  هم  عدالت  که (  اخالقی  فرمان  سازگار نیست؛ چرا که

  .نیست  چیز مشروط

  نهضـت . نیسـت   از فایـده   خـالی  »سوسیالیسـم «  در سـنت   عدالت  بحث  به  اما نگاهی

و   داري سـرمایه   و اندیشـه   هاي اخالق عدالتی بی  به  واکنش  نوعی  سوسیالیسم، در واقع

  اجتماعی بنـا بـه    عدالت  به  بخشیدن  و تحقق  پدید آمد، هر چند در عمل  فقر و تبعیض

  خصوصـی   مالکیـت   ها در مجموع، حذف سوسیالیست  هدف. خورد  دالیلی، شکست

  .است  عمومی  مالکیت  و جایگزینی

یابـد و   مـی   ادامـه   همچنان  »هاي عدالت فلسفه«یا » فلسفه«در   بیستم، کاوش  در قرن

  باید عمـل   روشی  و با چه  چگونه  ایجاد عدالت  در مقام  که  است  این  مسأله  ترین  عمده

از   یابـد و هـر یـک    استمرار می  گذشته  چون  عدالت  کانتیِ  هابزي و سنت  کرد؟ سنت

  هـم   از مـارکس   پـس . دهنـد  مـی   نشـان   تمایـل   از دو سـنت   یکـی   به  سیاست  فیلسوفان

  از حـوزه   یابنـد و بـه اصـطالح    مـی   گرایانه عمل  بیشتر جنبه  عدالت  به  مربوط  هاي سنت

 ـ  طرفـی  بـی  ـ   افانصـ   مثابـه   را بـه   راولز، عـدالت  .شوند وارد می  عمل  عرصه  به  فلسفه

  وضـع «ماننـد    پـذیرد و بـا مفـاهیمی    قـراداد را مـی    او نظریه. دهد قرار می  مورد بررسی

  عـدالت   کنـد کـه   مـی   توجـه   موضوع  این  به ،»و عدالت  انصاف«، »پرده نادانی«، »اولیه

  شود، اصـولی  می  گزینش  در آن عدالت  که  است  اجتماعی  يها نهادها و نظام  خصلت

  در دیـدگاه . یافـت   عـدالت   اصـول   بـه   نیـل   بـراي   هاست و باید راهـی  انسان  ساخته  که

  .ندرس می  توافق به آزاد و برابر در مورد آن  اشخاص  که  است  چیزي  راولز، عدالت

  مثابـه   بـه   عـدالت «  نظریـه   از منتقـدان   امریکـایی، یکـی    سیاسـی   فیلسـوف  ، نوزیک

  اسـت، هـر دولتـی     دولت  حداقل، بهترین  دولت  در باور نوزیک. راولز است» انصاف

در   نهفتـه  هاي ضفر  نوزیک. گیرد می  را نادیده  مردم  فراگیرتر از آن باشد، حقوق  که

  دهـد و نیـز انتقـال    را مـورد نقـد و انتقـاد قـرار مـی     )  جهـل   پرده (راولز   عدالت  اصول

  .شمارد می  دیگر را غیرعادالنه  بخش  به  عهاز جام  بخشی  ثروت
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در دو   خالصه  صورت  به  توان معاصر غرب را می  سیاسی  رسد اندیشه نظر می  به

  از عدالت  در بحث آن  تبع  به ؛ کرد  خالصه  »اجتماع  اصالت«و  »فرد  اصالت«محور 

و   سو بـا لیبرالیسـم    یکز  در غرب ا  بله .شویم می  روبرو  کرد متفاوت دو روي هم با

رو  جمـع   و اصـالت   سوسیالیسـتی   هاي دیگر با اندیشه  و از سوي  یما فرد مواجه  اصالت

  .  در روییم

  در جامعـه   قدرت  عادالنه  توزیع  به  را معطوف  اش عمده  نخست، حساسیت  نهضت

  شـناختی   و انسان  شناختی  و معرفت  سیاسی  هاي ها و فلسفه نهضت، از اندیشه  این. کرد

  هـاي  انجامیـد و نظـام    مطلقـه   هـاي  قدرت  کردن  همشروط  به ً نهایتا  آغاز شد که  خاصی

او   مهـم   بـود و شاخصـه    قـدرت   دموکراسـی   ،حمله  نقطه. کرد  را معرفی  دموکراتیک

  .آید شمار می  قدرت به  عادالنه  توزیع

  جـویی  عـدالت . آغاز شـد   نوزدهم  در قرن  بود که  سوسیالیسم  دوم، نهضت  نهضت

و   و مالکیـت   و اشـرافیت   از ثـروت   ناشـی   ثروت و قدرت  به  بیشتر معطوف   این گروه

  ثـروت محسـوب    توزیـع  سوسیالیسـم عدالت نـزد    مهم  و شاخصه ،بود  طبقاتی  تبعیض

  چنـان   مـادي   هـاي  و بهـره   امکانات  تقسیم  شیوه  آن بود که شمقصود  شد و نهایت می

  .بمانند  از آن محروم  ببرند و دیگران  بهره  از آن مواهب  معینی  طبقه  فقط  نباشد که

   اسالمی  در اندیشه  عدالت  سیر تطور مفهوم: ب

  اسـت   هـایی  تعریـف   بـه   عدالت، بیشتر شـبیه  هاي  اسالمی، تعریف  حکماي  در نگاه

  قـرار دادن «: عـدالت   فـارابی   در نگـاه   مثالًاند،  کرده  هیارا  فطري  حقوق  طرفداران  که

  حقیقی  و تساوي  و وسطیت  و اهلیت  استحقاق  خود، رعایت  حقیقی  امور در جایگاه

از   هـا  تعریف  نوع  دهنده نشان  اند که داده  هیارا  از عدالت  تعریفی  استاد مطهري .»است

  کـه   اسالم، تاریخ در ها نحله برخی نظر برخالف. اسالمی است  فالسفه  در بین  عدالت

  عبـارت   بـه . اسـت  »دیـن « بـر   سـابق  و »احکام  علل  سلسله« در  عدالت نیاوردند،  دوامی
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شـهید   .باشـد   عادالنـه  بایـد  و شـرع   دیـن   بلکـه  نیسـت،   شـرعی   عدالت دینـی و  دیگر،

، »بـودن   مـوزون «: کننـد  مـی   عدالت اشاره  از واژه ه شدهستفادا يچهار معنا  به  مطهري

توضـیح آن در  . ( »هـا  اسـتحقاق   رعایت«، »حقوق  رعایت« ،) مساوات ( » تبعیض  رفع«

  سیاسـی   اندیشـه   مختلـف   هـاي  عـدالت،گرایش   در تعریف). بحث بعدي خواهد آمد 

، انـد  ارایه کـرده   گوناگونی هايتعبیر... ) و ، حقوق سیاسی  سیاسی، فقه  فلسفه (  اسالم

  :تعبیرها موارد زیر استن ای از جمله

  ) حقه  حق  ÷ذ  اعطاء کل (او   به  هر کس  حق  دادن -

  ) موضعه  +فء +لشا  وضع (خود   در جایگاه  هر چیزي  قرار دادن -

   روي و میانه  تعادل -

  با مجازات  جرم  تناسب -

  عمومی  مصلحت -

  عمومی  مشترك  خیرات  مساوي  تقسیم -

   مدنی  کار، در حیات  تقسیم  براي عقد قرارداد اجتماعی، -

   شیعیعالمان فقها و در اندیشه   عدالت  جایگاه

ســتمگر و «  هــاي تدر برابــر قــدر مخالفــت  دلیــل  بــه  شــیعی  هــر چنــد دانشــمندان

ر و یجـا «  هـاي  دولـت   و زوال» انتظـار فـرج  «و » عـدل   حکومـت «بـر    ، همواره»غاصب

امـا در  . انـد  گفتـه   از عـدالت سـخن    هـر مناسـبتی    و به  فشرده و با هر بهانه  پاي» غاصب

  در مناصـبی   کـه   اسـت » فـردي   عـدالت «از   ، یـا سـخن   از عدالت  سخن  مجموع فضاي

  و امثـال » امامت نماز«و   »دادن  شهادت و گواهی«، »قضاوت«، »امامت و رهبري« چون

  بـر ایـن   .اسـت » و انتزاعـی   تکـوینی «  مفهـوم   در همـان   که  یا این، گردد می  اینها مطرح

 بـه   نسـبت » اقتصـادي   عـدالت «و » اجتمـاعی   عـدالت «  در حـوزه   و کنکاش  بحث ، پایه
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  فلســفه«و » سیاســی  عــدالت«  در عرصــه. اســت  ، در حــد صــفر بــوده»فــردي  عــدالت«

  تـاریخ   در طـول   فراوانـی   آن حساسـیت   بـه   نسـبت   شـیعه   صولاالُ  علی  که  هم » سیاست

اسـت،    نشـده   چنـدانی   بحـث   و ماهیـت عـدالت    از مـالك   خود داشته، باز هم  سیاسی

  عـدم   قرار داشته، ناظر بـه   فکري  و منازعات  بحث  در گردونه  از همه  چه بیش آن  بلکه

  کـه   چیـزي . اسـت   آنهـا بـوده    نشـناختن   رسـمیت   و بـه » غاصـب   هـاي  قدرت«پذیرش 

  بـه   رسـیدن   بـراي  منفـی،   مبـارزه   و نـوعی   و پرخـاش  اعتـراض و رد   را مکتب» انتظار«

در   کـه   آن معنـا نیسـت    بـه   همـه  ایـن   البته. زند می  عدل رقم  جهانی  و حکومت  عدالت

  .است  بوده  مغفول  از عدالت  و کنکاش  بحث  هاي تشیع، مایه ً و خصوصا  اسالم

  هـاي  در عرصـه   وصخصـ ه از عـدالت، بـ    اسـالمی، بحـث    انقـالب   از پیروزي  پس

  ، یـا بـه  ) جزایـی   و سیسـتم   دیات ، قصاص ،حدود (  کیفري  و حتی  و اقتصادي  سیاسی

هــا در  چـالش  .یافتــه اسـت   بیشـتري   و مـوج   ، اوج»اجتمـاعی   عــدالت«تـر   تعبیـر جـامع  

  فقـه «  در قبـال » {مالحکـو   فقـه « ، هو ثانویـ   اولیـه   احکـام  ،و فقهـی   اقتصـادي   هـاي  حیطه

  کـه   آن اسـت   دهنـده  نشـان   و همـین  .آمده اسـت   میدان  شکلی گسترده به به ،»{یعالشر

، »عـدالت   فلسـفه «  بـه   تـوجهی   اجتمـاعی و بـی    عدالت  به  مربوط  مباحث  ماندن  مغفول

و » جرحـ ال«، »الضـرر «  چـون   قواعـدي   از قواعد فقهی، در عرض  یکی  عنوان  به  حتی

   .است  داشته  و حاکمیت  از قدرت  فقه ما در دوري  اینها، ریشه  و امثال» احسان«

کنـد کـه بـا توجـه بـه تنـوع        شهید مطهري در مقام تبیین مفهومی عدالت سعی مـی 

کاربردهاي عدل در فضاهاي مختلف، آن را تفسیر نمایـد و لـذا در ایـن راسـتا چهـار      

 .کند معنا براي عدل بیان می

کارهاي فراوان اقتصادي، هر اجتماع متعادل، نیازمند به  :نتعادل بودمموزون و  ـ1

اي متـوازن و   ؛ یعنـی بـراي داشـتن جامعـه    باشـد  سیاسی، فرهنگی، قضایی و تربیتی می

انگونـه  هم .متعادل باید در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی توازن و تعادل برقـرار گـردد  

امکـان بـر پـایی عـالم هسـتی وجـود        وگرنـه . عالم هستی مـوزون و متعـادل اسـت   که 
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امیـر  چنـان کـه   هم .و حساب معین نیـز در آن نبـود   ، تعادلنظم، تناسبنداشت و این 

نقطه مقابـل عـدل    1»رضبالعدل قامت السموات و األ«: فرموده است مؤمنان علی

چون بحث عدل به معناي تناسـب و   ؛است نه ظلم وعدم توازن در این معنا بی تناسبی

همچنـین عـدل بـه    . م بوده اسـت در کل نظام عال یتوازن بیتناسبی و  توازن در برابر بی

  2.باشد معناي تناسب و توازن در نظام عالم، از شئون خداوند حکیم می

مقصود از عدالت در این معنا، رعایـت تسـاوي    :تساوي و نفی هرگونه تبعیض ـ2

و بـا مالحظـه    ،ندباشـ از آن برخوردار بایـد  بشر که افراد استهایی  در زمینه استحقاق

مند ساختن  ؛ یعنی خداوند در بهرهرفع تبعیض مورد توجه است ،هاي بین افراد تفاوت

ها و اسـتعدادها بـه همـه فـیض خـودرا یکسـان دارد و کسـی را         افراد بر اساس قابلیت

  3.سازد محروم نمی

 عدل در این معنا در برابر ظلم: رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذي حق ـ3

همـواره بایـد در قـوانین     کـه  چـه  آن. قرار گرفتـه اسـت  )  پایمال کردن حق دیگران (

گان آن را محتـرم   هو هم قرار گیردق یقد بشري به معناي عدالت اجتماعی مورد توجه

لذا ظلم به معناي تجاوز بـه  . ستا همین معنا به ، عدالتو مورد توجه قراردهند شمرده

چون او مالـک و بـی نیـاز علـی      ؛باشد حریم و حق دیگري نسبت به خداوند محال می

ش احتیـاج و  أچون ظلم سـر منشـ   ؛دارد االطالق بوده و به هیچ موجودي ظلم روا نمی

  4.و خداوند نیازمند نیست که ظلم کند نیاز است

 و افاضـه  از امتنـاع  عـدم  و وجـود  افاضه در ها رعایت قابلیت :ها قابلیت رعایت ـ4

 بـودن  عـادل  جـا  ایـن  در .را دارد کمـال  یـا  وجـود  امکـان  چـه کـه   آن به الهی رحمت

 تکـوین،  نظـام  در موجـودي  هـر  بـه  کـه  است این معنا به الهی حکماي نزد پروردگار

                                       
  .103ص  ،4ج ،+لااللئ +لعواـ 1

  .1377 صدرا، تهران،) 72 ، ص1 ج آثار، مجموعه( الهی، عدل ، مرتضی، ـ مطهري2

  .صدرا ، تهران،317 ص زمان، مقتضیات و مرتضی، اسالم ، ـ مطهري3

  . 82 ص پیشین، الهی، عدل ـ مطهري، مرتضی،4
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 از پروردگـار  و کنـد  می اعطا دارد ظرفیت و قابلیت که را وجودي کماالت از میزانی

 ضـروري  نکتـه  ایـن  ذکـر . کنـد  نمـی  فیض منع دارد، قابلیت و استحقاق که موجودي

  1.دارد کاربرد کالمی حوزه در صرفاً عدل، از معنا این که است

 تعریـف  بـه  آخـر  معنـاي  کـه  جایی آن از :گفت باید تعاریف بحث بندي جمع در

 در دیگـر  تعریـف  سـه  جـا  ایـن  در لـذا  و اسـت  خارج بحث از دارد، اشاره الهی عدل

 مطهـري  شـهید  دیدگاه از عدل قبول مورد تعریف که است بررسی قابل عدالت بحث

 بعـد « در هـم  و »فـردي  عـدالت « حوزه در هم تواند می که الگویی .است سوم تعریف

 کـه  اسـت، ) حقـوق   رعایـت  ( سـوم  تعریـف  همان شود، گرفته کار به آن »اجتماعی

 شـوند و  نگاه چشم یک به باید در برابر قوانین بشر افراد قانون، در اصل مساوات بنابر

 از کـه  افـرادي . کنـد  رعایـت  را هـا  اسـتحقاق  بلکه نشود؛ قایل تبعیض افراد بین قانون

 پـس . کنـد  رفتـار  مساوات بهآنها  با باید قانون هستند، مساوي شرایط در خلقت لحاظ

 رفتـار  مسـاوي آنهـا   بـا  نبایـد  هم قانون نیستند، مساوي شرایط در خودشان که افرادي

  .نماید رفتارآنها  با خودشان شرایط مطابق بلکه کند؛

                                       
  .82ـ همان، ص 1



 

 

  

هـا   ایـن تقسـیم  . چون بسـیاري از مفـاهیم دیگـر داراي تقسـیماتی اسـت      عدالت هم

چـه   آن. هـاي گونـاگون بـه مفهـوم عـدالت و یـا مصـادیق آن اسـت         برخواسته از نگاه

هاي مختلف پیرامـون عـدالت گفتـه     آید تقسیماتی است که در نوشته دراین فصل می

  1.شده است

کند؛ یعنی آن  عدالتی را گویند که عقل انسانی به آن حکم می :عدالت عقلی -1

  .گویند یابد آن را عدالت عقلی می چه را عقل آدمی عدالت می

جامعـه باشـد، کـه بـه آن     عدالتی که بر اساس حکـم عقـالي    :عدالت عقالیی -2

عـدالت  «گذارنـد و آن   بر این عدالت نام دیگـري هـم مـی   . گویند عدالت عقالیی می

  .است» عرفی

تقسـیم  » تنجیزي«و » تعلیقی«اي عدالت عقلی و عقالیی را به دو قسم  عده :توضیح

بنابراین نظریه، اگر حکم به عدالت از سوي عقل و یا عقال، معلّـق بـه نظـر و    . اند کرده

مـثالً عقـل و   . تأیید شارع گردید، عدالت تعلیقی است، و گرنه عدالت تنجیزي اسـت 

                                       
عمده تقسیمات از این کتاب گرفته شده است، با قدري تصـرف در  . 26ـ29ك، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص .ـ ر1

  .ها ها و تقسیم بندي عبارت



عدالت و نفی ظلمقاعده    82 

 

که شارع خالف آن حکم کند، کـه در   گویند این کار عدل است مگر آن یا عقال می

اي  اما عـده  1.این صورت براي شارع مجال مخالفت با حکم عقل و یا عقال باقی است

داننـد ـ مگـر در     ل تخطئه از سوي شـرع مـی  دیگر از علما عدل و ظلم عرفی را غیر قاب

صورت وجود نص متواتر ـ و براین باورند که شارع خود عقـل را بـراي بشـر حجـت      

قرارداده است؛ چگونه ممکن است که به مخالفت بـا حکـم آن ـ بـویژه هنگـامی کـه       

  2!حکم عقال باشد، که خطاي آن بسیار کم است ـ اقدام کند؟

کـه بـر اسـاس حکـم شـارع باشـد؛ یعنـی شـارع         عدالتی است  :عدالت شرعی -3

صرف نظر از عرف عقال، خود رأساً مبادرت به حکم بر عادالنه بودن مـوردي بکنـد،   

  3.که از نظر عقل و عقال آن مورد ظلم باشد و لو آن

اگر معیار کار عادالنه، توافق یک جمع، مثل مردم یک جامعه  :عدالت توافقی -4

گفتـه شـده عـدالتی کـه در     . نامند را عدالت توافقی میو یا نخبگان باشد، آن عدالت 

عرب جاهلی متفاهم بود عدالت توافقی بوده است؛ یعنی بزرگان قبایل با یکدیگر بـر  

شـمردند، بقیـه افـراد آن جامعـه هـم       کردند و آن را عادالنـه مـی   سر حکمی توافق می

  4.پذیرفتند می

اگـر معیـار عادالنـه    . ینـد عدالت طبیعی و نفس األمـري را گو  :عدالت فلسفی -5

ها و یا مطابقت با نفس األمـري اسـت کـه در     بودن کاري مطابقت آن با طبیعت انسان

 . گوینـد  وراي حکم به عدالت باشد، به آن عدالت فلسفی، طبیعی و نفس األمـري مـی  

گفته شده عدالتی که در رم و ایران پـیش از اسـالم متفـاهم بـود و بـر اسـاس طبقـه        ( 

شد؛ یعنی کاري را براي یک طبقه عادالنه و بـراي طبقـه دیگـر     سیر میخاص افراد تف

                                       
  .26ـ همان، ص 1

  .327اهللا صانعی، ص { یـ همان، مصاحبه آ2

  .334، مصاحبه، ص  شهیدي. 149و  148ـ همان، مبلغی، مصاحبه، ص 3
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تـوان عـدالت در میـان ایرانیـان و رومیـان را عـدالت        بنابراین، می. شمردند ظالمانه می

  1. )فلسفی و طبیعی نامید

این معنـا کـه شـارع خـود در ضـمن احکـام و دسـتوراتش         به :عدالت تضمینی -6

  2.به عهده مردم واگذار نکرده استعدالت را تضمین کرده است و 

اگر تمامی مصادیق عدالت در ضمن احکام شرعی تضـمین   :عدالت اکتشافی -7

بنـابراین، رأي انسـان در مصـادیق    . شده باشـد، وظیفـه انسـان کشـف آن خواهـد بـود      

عـدالتی کـه انسـان در    . گونه اعتباري در تکون و شکل گیـري آن نـدارد   عدالت هیچ

ــه  ــا استکشــافی   دســت مــی ضــمن احکــام شــرعی ب آورد، آن را عــدالت اکتشــافی ی

  3.نامند می

اگر شارع تعیین مصداق یا مصادیق عدالت را  ):واگذار شده ( عدالت اعطایی -8

    به طور کلی یا در بعضی موارد به مردم واگـذار کـرده باشـد، بـه آن عـدالت اعطـایی       

  4.شود ـ واگذار شده ـ گفته می

. است که در قضاوت باید قاضی آن را مراعـات کنـد   عدالتی :عدالت قضایی -9

وابط طـرح دعـوا و دفـاع، بکـارگیري     ضـ تساوي نگاه قاضی به طرفین دعوا، رعایـت  

تمام تالش خود در جهت کشف حقیقت، صدور حکم بـر اسـاس مـوازین قـانونی و     

شرعی، عدم دخالت دادن امـور غیـر مـرتبط در امـر قضـاوت، تحـت تـأثیر شـخص،         

  5.قرار نگرفتن؛ معیارهاي عدالت قضایی است... حیط اجتماعی واشخاص، جو م

عبارت است از رعایت عدالت در برخورداري همه افـراد   :عدالت اجتماعی -10

منـدي از حقـوق طبیعـی و خـدا      ها، حقوق مسـاوي و بهـره   جامعه از امکانات، فرصت
  6.دادي
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از امکانـات   منـدي افـراد جامعـه    رعایـت عـدالت در بهـره    :عدالت اقتصادي -11

هاي برابر در برخورداري از بیت المال و یا منابع طبیعی را عـدالت   اقتصادي و فرصت

  .گویند اقتصادي می

سازي بسـتر مناسـب بـراي همـه افـراد       عبارت است از فراهم :عدالت سیاسی -12

) اي، مـذهبی، صـنفی و نـژادي     هاي قومی، قبیلـه  بدون در نظر گرفتن ویژگی( جامعه 

چنـین   کت در تعیـین سرنوشـت و انتخـاب مـدیریت سیاسـی جامعـه، هـم       جهت مشار

هاي کالن سیاسی براي همه افرادي کـه اسـتعداد و    فراهم کردن زمینه کسب مدیریت

  .توان مدیریت سیاسی جامعه را دارند

در مرحله نخست، فراهم آوردن زمینه برابر جهت فراگیري  :عدالت فرهنگی -13

طـور مسـاوي؛    علوم و فنون مختلف براي افراد جامعه و در اختیار گذاشتن امکانات به

هاي گوناگون فرهنگـی   ها در عرصه و در مرحله دوم، امکان برابر براي بروز خالقیت

  .ها، برطبق موازین قانونی هاي ناشی از تعصب بدون محدودیت

. شـود  بیشتر در توزیع ثروت و امکانات اقتصادي مطرح مـی  :عدالت توزیعی -14

  1.گیرد بنابراین، تحت عنوان عدالت اقتصادي قرار می

این معنا است که عدالت از رفتاري که مطـابق بـا رعایـت     به :عدالت انتزاعی -15

ت آمـده  حق یک چیز و یا فرد و با رعایت جایگاه اجتماعی و طبیعـی او اسـت، بدسـ   

این معنا مترادف است با عدالت فلسـفی و نفـس األمـري کـه در فـراز       عدالت به. باشد

  2.پنجم گذشت

یعنی عدالتی که منطبق با برداشـت عمـومی مـردم یـک عصـر       :عدالت زمانه -16

هـاي   ایـن اصـطالح بـر اسـاس مبنـایی اسـت کـه مصـادیق عـدالت را در زمـان          . است

  3.بیند مختلف متفاوت می
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هـا آن را   شـود؛ چـه انسـان    به عدالت نفس األمـري گفتـه مـی    :ت واقعیعدال -17

  1.کند بشناسند و چه نشناسند، واقعیت تغییر نمی

عبارت از عدالتی است که بر اساس آداب و رسوم  :عدالت آداب و رسومی -18

دانـد؛ و هنـوز هـم     اي شکل گرفته و جامعه آن را عدالت می یک جامعه یا قوم و قبیله

  2.و رسوم باقی باشدآن آداب 

عدالتی است که در نزد شارع معتبر و حکمـش را   :عدالت معتبر عند الشارع -19

. این نوع از عدالت در ابواب گوناگون فقه آمـده اسـت  . دایر مدار آن قرار داده است

شـرط  ... ـ مثل عدالتی که در امام، امام جماعت و جمعه، شاهد، قاضی، مرجع تقلید و

  .شود از سوي شارع تعیین و تعریف میاست ـ حدودش هم 

  :اند هاي کاربردي به چهار قسمت تقسیم کرده برخی عدالت را بر اساس عرصه

کـه خداونـد در نظـام هسـتی و      یعنـی آن  :آفـرینش و نظام  هستیعدالت در  -20

چه را که نیاز هر موجـود بـوده اسـت، بـر اسـاس اسـتعدادش        آفرینش موجودات، آن

بـر  . آنها عطا کرده است و فردي را محروم از این عطا نساخته اسـت طور مساوي به  به

گـردد، بلکـه نقصـان بـه      تعـالی بـر نمـی    این اساس، نقایص در آفرینش بـه ذات بـاري  

و یا عـدم شـناخت قـوانین حـاکم بـر      » ژنتیکی«عوامل موروثی و یا به اصطالح امروز 

  .گردد نظام خلقت بر می

خداونـد متعـال در تشـریع و    : گـذارى  و نظام قـانون  احکام شرععدالت در  -21

گذاري رعایت حال و توان افراد را نموده است و لـذا احکـام شـرعی و قـوانین      قانون

هـا هـم    و همه انسان ،3ا وسعه {الَ یکَلِّف اللّه نَفْسا إ الهی بر اساس توان افراد است 

هـاي   گـذاري  بر همین اسـاس، قـانون  . در برابر این قوانین بصورت برابر مسئول هستند

                                       
  .178همان مبلغی، مصاحبه، ص ـ 1
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بشري هم باید بر مبناي توان افراد جامعه باشد و موارد استثنایی ـ افراد نـاتوان ـ را هـم     

  .مورد توجه قرار دهند

عبـارت اسـت از عـدالتی کـه حاکمـان و       :عدالت در تدبیر و نظام اجرایـى  -22

اصـل برابـري همـه    . کننـد دولت، براي مدیریت جامعه و اجراي قوانین بایـد رعایـت   

  .یابد افراد جامعه در برابر قانون؛ اعم از حاکم و مردم در همین عدالت معنا می

هـابر   زنـدگی انسـان   :اجتماعیو  شخصیعدالت در منش و روش زندگى  -23

  :اساس دو عرصه خصوصی و اجتماعی دو ساحت دارد

در ایـن  مقصود زندگی شخصی و خانوادگی است؛  :ساحت زندگی فردي: الف

که خانواده هم یک جامعه کوچـک اسـت و افـراد درون آن از     ساحت با توجه به آن

حقوقی برخوردارند، لذا روش و منش زندگی در این ساحت باید عادالنه و بر مبنـاي  

دسـتورات اخالقـی اسـالم و حتــی    . رعایـت حقـوق سـایر افـراد درون خـانواده باشـد      

رعایـت حقـوق متقابـل، زن و شـوهر؛      اي از احکـام شـریعت در جهـت تـأمین و     پاره

  .اند والدین وفرزندان؛ خواهر و برادر؛ ولی وقیم، وضع گردیده

در این ساحت چـون فـرد انسـانی در درون جامعـه      :ساحت زندگی اجتماعی: ب

هاي خود و خانواده اش را برآورد و به دیگران هم بهره برسـاند، لـذا    بایستی نیازمندي

اجتماعی و معاشرت با سـایر افـراد جامعـه هـم رعایـت       باید در روش و منش زندگی

ایـن همـان هـدف    . هم رعایت حـق اورا بکننـد   عدالت و حقوق آنها را بنماید، تا آنان

اي بـر پایـه    یعنـی جامعـه   1؛لیقُوم النَّاس بِالْقسط  است که  غایی بعثت انبیا الهی

  .عدالت رفتاري و معاشرتی استوار ساختن

                                       
  .25سوره حدید، آیه  -1



 

 

  

  

  

  نانوشته قواعد

  :گوید می شهید بزرگوار عالمه مطهري

شـد و بـه مبـانى حقـوق      یتعقیـب مـ   اگر راهى که عدلیه بازکردند،

کـه فعـالً از آیـات احکـام     ... شد، بسیارى از آیات یاسالمى توجه م

انکار اصـل عـدل و    ...شدند یآیات احکام م وشوند، جز یشمرده نم

ثیر این انکار،کم و بیش در افکار مانع شـد کـه فلسـفه اجتمـاعى     أت

اسالم رشد کند و بر مبناى عقلى و عملـى قـرار بگیـرد و راهنمـاى     

متناسب با سایر اصـول اسـالم و    غیر جود آمدو فقهى به... گرددفقه 

اگـر حرّیـت و آزادى فکـر    . بدون اصول و مبانى و فلسفه اجتماعى

آمـد   یباقى بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل عدل پیش نم

گرى نرسـیده بـود، مـا حـاال فلسـفه       يو بر شیعه هم مصیبت اخبار

ده بـود و حـاال   نى داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شـ واجتماعى مد

  1.هاى کنونى نبودیم دچار تضادها و بن بست

                                       
تـر اصـل عـدل و عـدالت      بـراى بررسـى عمیـق   . 27، ص بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسالمى ، استاد مطهرى: ك.رـ 1
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فرموده است، آیات االحکـام قـرآن    بنابراین، همانگونه که استاد شهید مطهري

بخـش  . انـد  مجید بسیار بیشتر از آن چیزي است که فقهاي بزرگوار ما استخراج کـرده 

بیت عصـمت و   هلاز آن سو ا. زیادي از این آیات بیان کننده حکم کلی اسالم است

انــد و بــه آنهــا اجــازه داده نشــد کــه فقــه   اگرچــه از حکومــت دور بــوده طهــارت

 و القـا  در عنـایتی کـه   و توجـه  بـا  اجتماعی اسالم را به مرحلـه اجـرا بگذارنـد، لـیکن    

خـود ـ چـه در گفتـار و چـه در عمـل و یـا تقریـر ـ           ویـژه  اصـحاب  به اصول آموزش

 اغلـب  کـه  اند، گذاشته جاي به  خود پیروان براي را شماري بی فقهی قواعد اند، داشته

  .شوند می بیان عموم ادوات و سایر »کل« لفظ با

فقهـی از سـوي فقهـا و علمـاي دیـن        قواعـد  هـاي  کتـاب  در قواعـد  این از اي پاره

بخـش   هنوز ها این تالش با همه اما اند، گرفته قرار بحث و بررسی مورد تدوین یافته و

 کـه  دارد وجـود  فقهـا  کلمـات  احیانـاً  و روایات الي آیات و البه در عظیمی از قواعد

 بـراي  فقیهـان  کلمـات  و روایات در آیات و پژوهش اساس این بر .اند نشده استخراج

 مرحـوم  را قواعـد  ایـن  از بخشی البته .است ضروري امري فقهی قواعد وجوي جست

 پانصـد  بـه آنها  تعداد که است کرده جمع »المسالک تسهیل« در کاشانی اهللا مالحبیب

رسد، که نیازمند کار علمی و تحقیقی است، اما قواعد دیگـري هـم بایـد از     می قاعده

  .متون استخراج کرد

  عدالت ةضابطه قاعده فقهی و قاعد

همان گونه که پیش از این در تعریف قاعده فقهی آوردیم براي آن که موضوعی 

معیارهـاي الزم بـراي قاعـده فقهـی     اي فقهی شمرده شود باید  همچون عدالت، قاعده

  :این معیارها عبارتند از. شدن را دارا باشد

ایـن صـنف   . قاعده فقهی حکمی کلی بود که به لحاظ اصنافش کلیت داشـت  -1

کـه در اصـناف   » یـد «باشد، مثـل قاعـده    پذیري حکم هم گاه به لحاظ موضوعش می
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ه لحـاظ حکـم اسـت مثـل     شود؛ و گاه ب گیرد جاري می قرار می» ید«اموالی که تحت 

که احکام تیمم حی را براي تیمم میت اثبـات  » ّ+لحتیمم ا{ لتیمم المیت بمنز«قاعده 

  1.کند می

فقهی آن است که با ادله احکام، اصطکاك داشته باشد؛ یعنی بـین آن و    قاعده -2

 ادله احکام تعارضی غیر مستقر باشد، به شکلی که الزم باشـد میـان آن و ادلـه احکـام    

الناس مسـلّطون علـی   «مثل   با دیگر ادله احکام اولیه ـ » الضرر«مثالً قاعده . جمع شود

ـ اصطکاك دارد و قابلیت جمـع هـم   ... ، یا وجوب مقدمی وضو براي نماز و»أموالهم

  .دارد، ولی حکم وجوب نماز با ادله احکام دیگر اصطکاکی ندارد

ر اثبـات آن اقامـه گـردد؛ یعنـی     دلیلی شرعی از کتاب، سنت، اجماع و یا عقـل بـ   -3

  .مستند قاعده باید به امضاي شارع مقدس رسیده باشد

  این سه معیار قاعده فقهی را دارا است یا خیر؟» قاعده عدالت«حال ببینیم 

اما معیار اول که کلیت به لحاظ تعـدد اصـناف آن بـود، در قاعـده عـدالت وجـود       

هـاي   ابـواب مختلـف فقـه و در عرصـه    دارد؛ زیرا قاعده عدالت گستره کـاربردش در  

شاید بتوان گفـت از ایـن جهـت قاعـده عـدالت از سـر       . گوناگون حیات بشري است

و اما معیار دوم که اصطکاك با ادلـه احکـام اولیـه بـود،     . آمد ترین قواعد فقهی است

اي که برخی از فقها قاعـده   باز هم در قاعده عدالت گستردگی فراوانی دارد، به گونه

دانند و بر این باورند که اگـر دلیلـی    را شاخص استنباط فقیه از ادله احکام میعدالت 

ناظر به حکمی باشد که با عدالت متفاهم عرف عقال در تضاد است و قابل جمـع  هـم   

توان بر اساس آن دلیل حکمی صادر کرد و باید آن را کنـار گـذارد و بـه     نمی نیست،

و اما معیار سـوم کـه اثبـات از طریقـی شـرعی باشـد، در        2.قاعده عدالت تمسک کرد

فصل مبانی استداللی قاعده عـدالت خـواهیم آورد کـه قاعـده عـدالت هـم از طریـق        

                                       
، ص 1شـجاع، ج + بحلّ ألفاظ أ+ فالشربینی، خطیب، اإلقناع : به نقل از. 32قاعده عدالت در فقه امامیه، ص  :ك.ـ ر1

، ص  1، حواشـی شـروانی، ج   ÷، عبد الحمید و أحمد بن قاسم العباد+نشروا. 102، ص  1المحتاج، ج + مغنهمو، . 75
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بنابراین، قاعده عدالت همـه  . کتاب و هم از سنت و هم از حکم عقل ثابت شده است

  .معیارهاي یک قاعده فقهی را دارا است و چیزي از این جهت کم ندارد



 

 

  استداللی قاعده عدالت مبانی

مفهـوم عـدالت را مطلـق بـه حسـاب آوریـم، امـا روشـن اسـت کـه            معنا و هرچند

داري شـاید در زمـان     بـرده . مصادیق آن در طول زمان و مکان در تحول و تغییر است

ولـی در عصـر مـا کسـی در      اسـت،  ها عادالنه بوده سقراط و ارسطو و در برخی زمان

ت کـه در روزگـار   روشـن اسـ   ،بنـابراین . دهد به خود راه نمی داري تردید  زشتی برده

تشخیص مصداق عدل و عدالت، همان عقـل عرفـی    هاي راهکم یکی از  معاصر دست

  .است ) common sense (یا عقل جمعی و عقل متعارف 

الملل،  الملل، تجارت بین در حقوق بین ،المللی هاي بین عرصه قراردادها و پیماندر

مصـادیق عـدالت را    بینـیم  کنـیم، مـی  را اگر مالحظه المللی و امثال اینها  دعواهاي بین

یکـی از   ،بنـابراین . کنـد  المللـی مشـخص مـی    هـاي بـین   یـا عـرف  » عقل جمعی«همان 

هـاي مسـلم و معقـول     همان عقل عرفی یـا عـرف   قطعاً ،هاي تعیین مصادیق عدالت راه

 .المللی است بین

یعنـی   ؛چنین در عرصه آفـرینش  ون زندگی و وجود آدمی و همشئعدالت در همه 

در عرصه تکوین و هم در عرصه تشریع، داراي اصالت و همچـون قاعـده مطـرح     هم

ولـی   ،داننـد  را تحقق عدالت می هدف غاییهایی چون فقه و حقوق،  در دانش. است
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و اسـاس  ها و علوم و معارف بشري یا دینی و الهـی،   ها و صحنه عدالت در همه عرصه

اي مظلـوم اسـت و حـق     عدالت، قاعـده  ـ  به نظر شهید مطهريـ اما در فقه  . اصل است

بـه  . عـدالتی روا شـده اسـت    به عبارت دیگر، در حـق عـدالت، بـی    است؛آن ادا نشده 

   :گفته ایشان

اي شکل گرفته، اما در مـورد عـدالت،    در فقه به هر مناسبتی، قاعده

   1.هایی چهره بسته است غفلت یا غفلت

حـق و عـدالت    .ح واقعـی اسـت  تابع حسـن و قـب   ،از نگاه ایشان، دستورهاي اسالم

تـوانیم فلسـفه    ما می. اسالم واقعی بودن آنها را به رسمیت شناخته است .واقعیت دارند

 .چنـین یـک سـري مبـانی حقـوقی اسـالمی داشـته باشـیم         اسـالمی و هـم  ـ اجتمـاعی   

ایی نـ توانیم مبانی حقوقی اسالم را استخراج کنـیم و ببینـیم اسـالم براسـاس چـه مب      می

تـوانیم بـا اسـتخراج قواعـد      با پذیرش نظر شهید مطهري، مـی . رده استقانون وضع ک

ل یسـا مفقهی و حقـوقی اسـالم، مبنـاي قـوانین اسـالم را تشـخیص دهـیم و در مـورد         

پویایی فقـه   ،این شیوه تا باجدید، آن مبانی را در صدور و وضع قوانین به کار گیریم 

اگـر   .اسـت در ایـن مسـیر    گـامی ، طرح قاعده عدالت. شود و حقوق اسالمی تضمین 

آن در بـا بـه کـارگیري    تـوانیم   چون قاعده فقهی و حقوقی بپذیریم، می عدالت را هم

حتـی در صـورت عـدم    ـ آن را کاشـف از حکـم شـریعت      ،ل جدیـد یبسیاري از مسا

الي متـون   بـه  اگرچه برخـی از فقیهـان بـر ایـن باورنـد کـه از ال      . بدانیم ـ  استناد به نص

ي به نـام عـدالت اسـتخراج کـرد؛ ماننـد عالمـه محمـد حسـین فضـل          ا توان قاعده نمی

   :گوید که در این رابطه می اهللا

بسیار دشوار و بلکه ناممکن اسـت کـه بتـوان قاعـده عـدالت را از      

این قاعده نـه مبنـاي اسـتنباطات    . الي متون فقهی استخراج کرد البه

                                       
  .139مطهري، اسالم و مقتضیات زمان، ص ـ 1
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ـ  توا فقهی قرار گرفته و نه برآیند آرا و نظریـات فقهـی مـی    ی نـد تلقّ

  1.شود

اى فقهى باشد که فقیـه براسـاس آن    تواند قاعده جا مطرح شد که عدالت مى تا این

و گفته شد که فقیهان به این امـر تصـریح    .یا استنباط خود را محک زند ،استنباط کند

البته اعتقـاد بـر ایـن     !اند نکرده و آن را به عنوان یک مسأله علمى مورد نظر قرار نداده

 .انـد  و کتب اسـتداللى فقهـى از آن بهـره جسـته     االى فتاو بیش در البهو است که کم 

، اجمـاع،  سـنت ، کتـاب منابع استنباطی؛ را از  ات قاعده عدالتاکنون برآنیم تا مستند

ایـن قاعـده    روشـن گـردد کـه   فهرست کنیم تـا   هاي فقها و عالمان دین عقل و دیدگاه

  .قواعد، از مبانی استداللی محکمی برخوردار استچون سایر  هم

  )قرآن ( عدالت در کتاب خدا  ةقاعد -1

 اول درجهـت . دهـیم  آیات قرآن را در دو جهت مورد بر رسـی و توجـه قـرار مـی    

اثبات عدالت از منظر قرآن کـریم و دوم در جهـت نفـی ظلـم و سـتم از منظـر قـرآن        

 .کریم

  :دهنده به عدل و احسان شمرده است خود را فرمان ،خداوند در کتابش -1

 ی ىاْإنَّ اللّهي الْقُرْبإیتَاء ذانِ وساإلحلِ ودرُ بِالْعم 2؛  

خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان  همانا

  .دهد مى

حال چگونه است که خداوند فرمان به عدالت ورزي صادرکند و خود در عرصـه  

این کار از خداونـد حکـیم   ! ها، عدالت را رعایت نکند؟ وق انسانتشریع احکام و حق

محال و به دور است؛ چون اقتضاي حکمت این است که آمر، خود عامل هـم باشـد،   

  :مصداقی از آیه شریفه) العیاذ باهللا ( گرنه  و

                                       
  .ـ مصاحبه با عالمه فضل اهللا1

  .90 سوره نحل، آیهـ 2
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   اتَقُولُونَ م منُوا لینَ آما الَّذها أیلُونَ  الَیقْتاً* تَفْعرَ مأن  کَب اللَّه ندع

   1؛  تَفْعلُونَ الَتَقُولُوا ما 

! کنیـد؟  گویید که بدان عمل نمـی  چرا چیزي می! اي ایمان آورندگان

نزد خداوند بسیار مبغوض است که سـخنی بگوییـد و بـدان عمـل     

  !نکنید

  !قرار خواهد گرفت

  : قیام مردم به قسط دانسته است ،هدف از رسالت انبیا را اي دیگر در آیه -2

     قُـومییـزَانَ لالْمو تَـابالْک مهعأنزَلْنَا مو نَاتیلَنَا بِالْبسلْنَا رسأر لَقَد

 طسبِالْق النَّاس2؛  

ما پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کـردیم و بـا آنهـا کتـاب و     

انصـاف   عـدالت و  بـه  انرا فـرود آوردیـم تـا مردمـ     ابزار سـنجش 

  .برخیزند

تحقق عدالت است؛ پس خداونـد   اگر هدف غایی و نهایی بعثت پیامبران الهی

هم، احکام و قوانینش را بر پایـه عـدالت قـرارداده اسـت، وگرنـه نقـض غـرض الزم        

قیـام بـه قسـط در صـورتى     پـس  . آید و برحکیم روا نیست که نقـض غـرض کنـد    می

، عادالنـه  هـم  منش زنـدگى مـردم   تار پایه قسط باشد حاصل است که تشریع و تدبیر ب

  .گردد

، اگـر خللـى حاصـل    )تشریع، تدبیر، منش زنـدگی  (  در هر یک از این سه عرصه

البتـه روشـن اسـت کـه عرصـه تقنـین و        .پـذیرد  نمـى  شود، دیگر قیام به قسط صورت

 الهـی  تشریع و تقنین ؛ چونناپذیر است خلل گردد، قطعاً چون به خداوند برمى ،تشریع

مـورد توجـه   باید این اصـل را   ،خواهد به استنباط رو کند فقیهى که مى. عادالنه است

  .قرار دهد

                                       
  .2و3ـ سوره صف، آیه 1

  .25  سوره حدید، آیهـ 2
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  :دهد دستور می در سوره شورا، خداوند به پیامبرش -3

  ...تَابٍ ون کم ا أنزَلَ اللَّهبِم نتقُلْ آماُونَکُمیلَ بدأَعل رْتم  ...1؛  

ام به آن چـه کـه خداونـد فـرو فرسـتاده       پیامبر، بگو ایمان آوردهاي 

ام که میـان شـما بـه     هاي آسمانی خود، و مأمور شده است از کتاب

  .عدالت حکم و رفتار کنم

شود کـه خداونـد پیـامبرش را فرمـان بـه عـدالت دهـد و خـود در عرصـه           مگر می

  !تشریع نسبت به بندگان عدالت نورزد؟

  :خوانیم میدر سوره اعراف  -4

 طسی بِالْقبرَ رقُلْ أم2؛  

  .خدایم مرا به عدالت فرمان داده است

  :خوانیم در سوره نساء می -7

 لّهاء لدشُه طسینَ بِالْقامنُواْ کُونُواْ قَوینَ آما الَّذها أیی 3؛  

اید، بر پا کننـدگان عـدل و داد و گواهـان     ایمان آورده اي کسانی که

  .خداوند بر سایرین باشید

  :در سوره مائده آمده است -8

 طساء بِالْقدشُه لّهینَ لامنُواْ کُونُواْ قَوینَ آما الَّذها أیی 4؛  

ایمان آورندگان براي خدا بپا خیزید و شـاهدان بـه عـدل     اي گروه

  .وداد باشید

                                       
  .15ـ سوره شوري، آیه 1

  .29ـ سوره اعراف، آیه 2

  .135ـ سوره نساء، آیه 3

  . 8ـ سوره مائده، آیه 4
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ند هدف دین عـدالت بـوده   ده ها آیه دیگر در این زمینه که همگی نشان می ده -9

لذا چه در مقام تشریع و چه در مقـام اجـرا و عمـل، همـواره فرمـان بـه عـدالت        . است

بنا براین، محال است کـه خداونـد در احکـام و    . داده و خود نیز عدالت ورزیده است

) قصد همه انبیا و ادیانش بـوده اسـت  که م(اتش و حتی در آفرینش، عدالت را دستور

  .نقض کند

کنـد، گـواهی دیگـر بـر      سوي دیگر آیاتی که ظلم را از ساحت ربوبی نفی مـی از 

این مدعا است که خداوند احکام و قوانینش بر پایه عدالت است، نـه ظلـم و سـتم بـر     

  .بندگان

  :کند در سوره غافر خداوند هرگونه ظلم و ستمی را از خود نفی می -10

  ادبا لِّلْعظُلْم رِیدی ا اللَّهمو1؛  

  .و خواستی براي ظلم و ستم بر بندگانش ندارد  و خداوند اراده

چه رسد به تحقـق ظلـم نسـبت بـه بنـدگان در عرصـه احکـام و تکـالیف و یـا حتـی           

  .آفرینش

  :فرماید در سوره نساء می -11

 ثْقَالَ ذَرم مظْلالَ ی ٍإنَّ اللّه×...2؛  

  .کند نمیاي اندك ظلم  اندازه ذره همانا خداوند به

  :فرماید در سوره یونس می-12

 َونمظْلی مهأنفُس نَّ النَّاسلَکئًا وشَی النَّاس مظْلالَ ی إنَّ اللّه3؛  

    دارد و لکن ایـن مردمنـد کـه    خداوند هرگز بر مردم ظلمی روا نمی

  .سازند بر خود ظلم وارد میـ  با نا فرمانی خداوند ـ

                                       
  .31 آیه غافر،ـ سوره 1

  .40ـ سوره نساء، آیه 2

  .44ـ سوره یونس، آیه 3
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  :رمایدف در سوره کهف می - 13

  ...داً الَوأح کبر مظْلی 1؛  

  .کند خدایت بر احدي از بندگان ظلم نمی

  :فرماید در سوره توبه می -14

 َونمظْلی مهن کَانُواْ أنفُسلَکو مهمظْلیل ا کَانَ اللّهفَم 2؛  

پس چنین نبوده است که خداونـد بـر ایشـان ظلمـی کنـد، و لکـن       

  .اند خویشتن ظلم کردهخودشان بر 

  .این آیه با مختصر تغییري در الفاظ، بیش از بیست بار در قرآن تکرار شده است

  :فرماید در سوره بقره می -15

 َونالَ تُظْلَم أنتُمو کُمإلَی فورٍ ینْ خَیقُواْ ما تُنفمو 3؛  

اینجا مـال  ظاهراً از خیر در  (هر آنچه که شما از خوبی انفاق کنید، 

خداونـد بـه   )  و یا آنچه که به دیگران فایده رساند اراده شده است

  .شود گرداند و بر شما ظلمی روا داشته نمی شما باز می

  .آمده است 60و مشابه آن در سوره انفال آیه 

  :فرماید در سوره نساء می -16

 َراآلخیلٌ وا قَلنْی الد تَاعنِ اتَّ ×ُقُلْ مرٌ لِّمیالًخَیونَ فَتالَ تُظْلَمقَى و 4؛  

هاي دنیا انـدك و گـذرا اسـت و آخـرت بـراي       بگو اي پیامبر، بهره

   انـدازه فتیلـی   اند بهتر است و به کسانی که پرهیزگاري پیشه ساخته

  .شود بر شما ظلم نمی)  پوسته نازك روي هسته خرما( 

                                       
  .49ـ سوره کهف، آیه 1
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  :فرماید در سوره یونس می -17

  منَهیب یقُضونَوظْلَمالَ ی مهو طسبِالْق 1؛  

کند بین مردمان به عدالت و بر ایشان ظلمی نخواهـد   و قضاوت می

  .شد

  :فرماید در سوره زمر می -18

  َونظْلَمالَ ی مهقِّ وم بِالْحنَهیب یقُضو2؛  

کنـد و بـر ایشـان ظلـم      و خداوند بین بندگان به حق قضـاوت مـی  

  .شود نمی

  :فرماید سوره هود می در -19

 َونحلصا ملُهأهالْقُرَى بِظُلْمٍ و کلهیل کبا کَانَ رمو 3؛  

هایی نبـوده اسـت    و پروردگارت به ظلم و ستم، هالك کننده آبادي

  .اند که اهلش افراد اصالحگر و شایسته بوده

  .، آمده است131این آیه در سوره انعام آیه  و مشابه

  :فرماید سوره آل عمران میدر  -20

َینالَما لِّلْعظُلْم رِیدی ا اللّهمقِّ وبِالْح کلَیا عنَتْلُوه اللّه اتآی لْکت4؛  

خوانیم به حق و درستی و  هاي خداوند است که بر تو می این نشانه

  .خواهد خداوند هیچ ظلم و ستمی بر جهانیان نمی

                                       
  .54ـ سوره یونس، آیه 1

  .69ـ سوره زمر، آیه 2

  .117ـ سوره هود، آیه 3
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  :خوانیم و در همان سوره می -21

 ... بِیدبِظَالَّمٍ لِّلْع سلَی أنَّ اللّهو 1؛  

  .و خداوند در حق بندگانش هرگز ستمکار نیست

نیـز آمـده    29: ، ق46: ، فصـلت 10: ، حـج 51: هـاي انفـال   این آیـه در سـوره   مشابه

  .است

هـاي زنـدگی    آید که خداوند در تمـامی عرصـه   از مجموع آیات فوق به دست می

بـر محـور عـدالت    ) تکوین، تشریع، قضاوت، پـاداش و کیفـر   ( تی بشر دنیوي و آخر

بر ایـن اسـاس   . کند و ظلم در ساحت عمل و اراده پروردگار اصالً راه ندارد عمل می

خواهد کـه بـر    هم از پیامبران خود در مرحله نخست، و از بندگانش در مرحله بعد می

إنَّ اللّه یـاْمرُ    قاعده و اصـل مبناي عدالت زندگی خود را سامان دهند و آن را یک 

  .در زندگی خود بدانند 2حسانِ بِالْعدلِ واإل

بنا براین، قاعده عدالت از نظر کتاب الهی، بر اساس آیـات متعـدد  ثابـت اسـت و     

  .توان تشکیک کرد در آن نمی

  عدالت در سنت ةقاعد -2

، و طهـارت بیـت عصـمت    و اهـل  وارده از رسول گرامی اسـالم  تادر روای

هـاي   در تمـامی عرصـه   بـر معیـار بـودن عـدالت     آن بزرگـواران  کیـد فـراوان  أت شـاهد 

اي اسـت کـه بـه صـورت روشـن و بـا        گونـه  این تأکیـدات بـه   . ها هستیم زندگی انسان

هـایی از   در ایـن قسـمت نمونـه   . دانـد  صراحت مبناي دین را عـدالت و نفـی ظلـم مـی    

رچه روایات در باب عدالت و نفی ظلـم  آوریم؛ اگ را می سخنان و عمل معصومان

  :شود قدر زیاد است که خود کتابی قطور می آن

                                       
  .182عمران، آیه ـ سوره آل 1

  .90ـ سوره نحل، آیه 2
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  :فرمود رسول خدا -1

ومن ترکه  {لجنّلى اإخذه قاده أفمن  ،رضاأل+ فالعدل میزان اهللا  

   1؛رلى الناإساقه 

 عدالت میزان و ترازوى خداوند در زمین است، هرکه آن را دریابـد 

به بهشت او را سوق دهد و هرکـه آن را رهـا سـازد بـه      کند وعمل

 .کشاند دوزخ او را مى

ابوحنیفـه را  و حکـم   هنگـامى کـه فتـوا    امـام صـادق   ،د}و بـى أدر صحیحه  -2

  : فرماید کند و می شمرد، علت آن را بیان می میمردود 

   2؛مبالجور والظل {حنیفبوأقضى علیه 

 .ه استو ظالمانه روا داشترانه یبه او قضاوتى جا  ابوحنیفه نسبت

  :به قرآن فرموده است  نسبت علی امیرمؤمنان -3

  3؛لمر بالفضواآل ،العدل {لسنّهو الناطق با

  .است گویاقرآن به روش عادالنه و دستور جدا سازنده، 

  :فرموده است ـ آن قرآن ناطق ـ علی چنین هم -4

 {مقـا و نصـبه إل  ،الخلق+ فوضعه  ÷العدل میزان اهللا سبحانه الذ نّإ

  4؛هسلطان+ فمیزانه وال تعارضه + ففال تخالفه  ،الحقّ

خداوند اسـت کـه بـراى بنـدگان      و وسیله سنجش عدالت، ترازوى

خداونـد را در   ه است؛و براى اقامه حق آن را نصب کرد ه شدهنهاد

  .کنید و با سلطنت او معارضه نکنیدنترازویش نافرمانى 

                                       
  . 310 ، ص11 ، ج{لشیعوسائل اـ 1

  .1 ، ح17 ، ب255 ، ص13 همان، جـ 2

  .ترجمه محمد على انصارى، چاپ دهم،  39 ، ش795 ، ص2 غرر الحکم، جـ 3

  .88 ، ش222 ، ص1 همان، جـ 4
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  :و حضرتش فرمود -5

  1؛كالعدل مال

  .عدالت مالك و معیار است

  :و فرموده است -6

  2؛{عیالعدل قوام الر

  .عدالت پشتیبان و حامی رعیت است

  :و فرموده است -7

  3؛{یالعدل قوام البر

  .عدالت پشتیبان و نگهبان مردم است

  :و فرموده است -8

  4؛×مرالعدل نظام اآل

  .عدالت وسیله نظم حکومت است

  :فرموده است پیامبر گرامی اسالم  -9

  5؛بالعدل قامت السموات و األرض

  .اند ها و زمین به عدالت بر پا شده آسمان

) که به نور اسالم هـدایت یافـت    عرابیمرد ا ( ربعی ابن عامر، رسول خدا -10

را در دسـت   او در حـالی کـه نامـه پیـامبر    ، ایـران فرسـتاد   ا پادشـاه کسـر را به سوي 

                                       
  .274 ، ش12 ، ص1 همان، جـ 1

  .749 ، ش26 ، ص1 همان، جـ 2

  .856 ، ش28 ، ص1 جهمان، ـ 3

  .834 ، ش28 ، ص1 همان، جـ 4

و  ×قـال علیـه الصـال    :)101:27( +نروح المعـا  +ف +سلـو اآل ؛103، ص 4، ج +لاللئـا  +لعـوا ؛  266، ص 5کافى، ج ـ 5

بالعدل قامـت  «: قوله و: قال) 14:1(عجائب االّثار +ف +توالجبر؛ بقیتا ÷أ ».السماوات واألرض بالعدل قامت« :السالم

  ».رضالسموات واأل
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ارد قصر کسـرا شـد، و بـر خـالف سـنت جاهالنـه       داشت با کمال اطمینان وشهامت و

  :گاه گفت آنها در برابر کسرا خود را به خاك نیانداخت و بر او سجده نکرد، آن

و مـن   العباد رب ×العباد إلى عباد ×لنخرج العباد من عباد اهللا ابتعثنا

  1؛سالمومن جور األدیان إلى عدل اإل ،×اآلخر{ سعلی إضیق الدنیا 

بندگان خدا را از بندگی بندگان، به بندگی پروردگارشـان  ایم تا  آمده

بـه عـدالت دیـن اسـالم     )  غیـر الهـی  ( فرا بخوانیم و از ستم ادیـان 

  .دعوتشان کنیم

میـزان،   شاهد هم معصومین تاروای آیات گفتیم، در گونه که در قسمت همان

 هـاي حیـات بشـر    معیار، مـالك و محـور بـودن عـدالت در دیـن و در تمـامی عرصـه       

کسـی  . بنابراین، قاعده عدالت از ناحیه سنت هم دالیلی محکم و اسـتوار دارد . هستیم

قاعـده  «رسد کـه مسـتند    این حقیقت می اندکی شم فقاهتی و حدیثی داشته باشد به که

» الحـرج «و » الضـرر «در آیات و روایات به مراتب بیشتر از قواعدي همچون » عدالت

  .محدود هستنداست که مبتنی بر دالیلی معدود و 

  عدالت از نظر عقل ةقاعد -3

اصولیان شیعى و معتزلـى  . بر این امر گواهى دارد هم ت، عقلاو روای اتجز آیه ب

 آنـان  .داننـد  ند و بارزترین مصداق آن را عدل و ظلـم مـى  ا به حسن و قبح عقلى ملتزم

یعنـى عقـل بـدون     ؛انـد  ادراك یا حکم عقل را در این زمینـه امـرى اسـتقاللى دانسـته    

و اگـر مـا بـر اسـاس نظریـه      . کنـد  و حکم مـی  استمداد از شرع به این امر داللت دارد

کلّما حکـم بـه العقـل، حکـم بـه      «به مالزمه بین حکم عقل و شرع  مرحوم نائینی

معتقد باشیم، داللت حکم عقل بـر قاعـده بـودن عـدالت در دیـن هـم جهـت         »الشرع

که خداونـد عقـل    الزمه را هم قبول نداشته باشیم، اینکند، و اگر این م شرعی پیدا می

                                       
، 7، ج {ی؛ البدایـه و النهـا  24، ص 2ق، ج  1414ـ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، انتشارات شـریف رضـی، قـم، چـاپ اول،     1

  .114، ص 4؛ تاریخ طبري، ج 105و41ص
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ها قرارداده است، تا هم حقایق نظام تکـوین را   را حجت و راهنماي باطنی براي انسان

. دریابند و هم راهی براي وصول به حکم اهللا داشته باشند؛ امـري تردیـد ناپـذیر اسـت    

  .گرفت ر نمیوگرنه عقل در ردیف کتاب و سنت براي استنباط حکم اهللا قرا

  :گوید مصطفى مراغى از مفسران اهل سنت مى

 و {لسنّا بعـد الکتـاب و   {میّسـال اإل {یعالشـر + ف {لا مصـدر العـدا  مأ

  1؛مسالاإل+ فالتشریع  {حکمجماع فهو العقل و اإل

مصدر و دلیل عدالت در شریعت اسـالمى پـس از قـرآن، سـنت و     

  .گذارى در اسالم است اجماع، عقل و حکمت قانون

  عدالت از نظر اجماع ةقاعد -4

بـه شـمار    اسـتنباط حکـم شـرع    اصطالح اصولی است و یکی از ادلّه اربعه ،اجماع

  ). ، سنت، عقل و اجماع) قرآن (کتاب : ي اربعه عبارتند از ادله ( .دآی می

  عرب لغتدر  اجماع

، یـک دلـی، یـک زبـانی و     اتفـاق  ،به معناي عزم هاي لغت عرب، اجماع در کتاب

  .رأیی آمده استهم 

  علم اصول اجماع در اصطالح

درباره یـک موضـوع گفتـه     ،فن یک علم و به اتفاق نظر اهلاجماع در اصطالح، 

، اگــر مجتهــدین و شــیعهبنــا بــر نظــر علمــاي و در اصــطالح علــم اصــول، . شــود مــی

د، بایـد آن را پـذیرفت و   نبر سر موضوعی اتفاق نظـر داشـته باشـ    علم فقه متخصصین

ظري است که داللت اجماع نزد شیعه، عبارت از اتفاق ن« :اند گفته؛ زیرا مسلم دانست

یعنی از اتفاق علما و فقها به دسـت آیـد کـه     ؛».داشته باشد معصوم ونظر بر رأي

                                       
 +ف ÷أوالـر  {ضعیّالقـوانین الـو   +ف {یعیّالتشـر  {لبـین العـدا   {نمقـار «ق، مقاله 1374 ، س1516 ، ش26زهر، ج األ {مجلـ 1

  ». سالمىالتشریع اإل
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 ،بنـابر مـذهب شـیعه    .باشـد  مـی  رأي اجماع کنندگان در بـر گیرنـده رأي معصـوم   

اجمـاع بـه   . اسـت  وابسـته  حجیت اجماع نیز به همین کاشف بودن از قول معصوم

 اهـل  لـیکن . ، حجـت نیسـت  رأي معصوم تز کاشفیقطع نظر ابا تنهایی و مستقالً، 

گرچه معصـوم در بـین    ،را )وحتی اجماع امت اسالمی (  به تنهایی علما اجماعسنت، 

  1.دانند حجت میآنان نباشد، 

 اجماع محصل و اجماع منقول

 بـاور اى که شیعه بدان  گونه اند و چه به پذیرفته سنتاى که اهل  گونه چه به ،اجماع

  منقول ب ـ اجماعل محص الف ـ اجماع: بر دو قسم است  ، دارد

در تاریخ و  جستجو و تحقیقیعنى اجماعى که مجتهد خود در اثر  :اجماع محصل

مسـتقیم  ، رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک بـه عصـر ائمـه   صحابه  آرا و عقاید

  .باشد به دست آورده

اطالعـى   به دسـت نیـاورده و   یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیم :اجماع منقول

اجمـاع  . اند کـه ایـن مسـأله اجمـاعى اسـت      نقل کرده علماي دیگربلکه  ،از آن ندارد

یقـین حاصـل    ،اگـر از نقلـى کـه شـده    ولى اجمـاع منقـول   ، ل البته حجت استمحص

هـر چنـد   . اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست بنابراین،. قابل اعتماد نیست ،نشود

  .دانند میحجت  واحد را نوعاً ت  منقول به خبرسنّ

بر همین اساس، اجماع در استنباط حکم شرعی، هنگامی دلیل اسـت کـه کاشـف    

 ما یقین حاصل کنیم کـه معصـوم   این صورت که به. بوده باشد از قول معصوم

ما در ابواب فقه چنین اجمـاعی را کمتـر   . باشد خود و یا رأي و نظرش از مجمعین می

  .لذا استنباط حکم شرعی مبتنی بر اجماع را در فقه کمتر داریم. شاهدیم

اي  ، اگر مقصود آن باشد که ما اجماعی بر وجود قاعدهاما در بحث قاعده عدالت

ر فقه داشـته باشـیم، از نـوع اجمـاع محصـل و یـا حتـی منقـول، چنـین          به نام عدالت د
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و لیکن اگر مقصود آن باشد که عدالت به عنوان یک اصل و قاعـده  . اجماعی نداریم

تـوان گفـت    پذیرفته شده است، می) چه در اصول دین و چه در فروع دین ( در دین 

زیرا احدي این موضـوع را   هم به نظر اهل سنت و هم به نظر شیعه برآن اجماع داریم؛

هـا اسـت و همگـان بـه آن      کند که عدالت از مقومات دیـن در تمـامی عرصـه    رد نمی

به عنوان مصدر و میـزان، شـاهد و     چنین رویه فقیهان در استفاده از عدالت هم .ندا قایل

بکار گیري عـدالت و یـا نفـی ظلـم در     هایى از  نمونه. گواهى دیگر بر این نظریه است

  .بعد خواهد آمد فصلدر  مستندات فقهی فقهاي شیعه،



 

 

  



 

 

 

گـاه  . شـود  قاعده عدالت از قواعدي است که بستر ساز برخی قواعد دیگر هم مـی 

حــاکم بــر برخــی از قواعــد اســت و گــاهی زمینــه اجــرایش بــا قواعــد دیگــر همســو  

نشـینیم کـه    با قواعـدي بـه بررسـی مـی     دراین بحث، رابطه قاعده عدالت را. گردد می

  .بیشترین ارتباط را با یکدیگر دارند

  عدالت و قاعده نفی ظلم ةرابطه قاعد

یک جهت ایجابی و اثبـاتی و یـک جهـت    : دو جهت و جنبه دارد» قاعده عدالت«

در جهت ایجابی، قاعده عدالت در مقام اثبات حکمـی اسـت، امـا    . سلبی و نفیی دارد

ایجـابی، قاعـده عـدالت     مـثالً در جنبـه  . کنـد  حکمـی را نفـی مـی   درجهت سـلبی آن،  

چه به صورت استنباط حکم و چه به صـورت تطبیـق   (  عدل واجب است«: گوید می

این عمل عدل است، پس از نظر شارع «: گوید یا می ».و ظلم حرام است) بر مصداق 

الت، وجـود  اما در جنبه سـلبی قاعـده عـد   . این جهت اثباتی قاعده بود ».واجب است

مثالً اگـر روایتـی بـر    . شود حکم ظالمانه از سوي خداوند و در احکام اسالمی نفی می

اش، ثبـوت آن   اثبات حکمی ظالمانه داللت داشته باشد، قاعده عدالت در جنبه سـلبی 
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هـم  » قاعـده نفـی ظلـم   «ایـن بعـد از قاعـده عـدالت،      بـه . کنـد  حکم ظالمانه را نفی می

اسـت و نسبتشـان از   » قاعده نفی ظلم«، »قاعده عدالت«به سلبی بنابراین، جن. گویند می

  .این جهت تساوي است

  عدالت با قاعده عدل و انصاف ةرابطه قاعد

بـر اسـاس برخـی از    . اسـت » قاعـده عـدل و انصـاف   «یکی از قواعد کاربردي فقـه  

  : ها، این قاعده فقهی در جایی کاربرد دارد که از دو ویژگی برخوردار باشد دیدگاه

  مورد از موارد نزاع مالی باشد؛ -1

  مدعی و منکر از حیث ارایه ادله اثباتی براي حق خود کامالً برابر باشند؛  -2

مثالً در نزاعی، هردو طرف منازعه بینـه اقامـه کننـد و یـا هـردو قسـم بخورنـد، در        

چنین شرایطی مال محل نزاع بر اساس قاعـده عـدل و انصـاف بـین دو طـرف نصـف       

زیرا اقتضاي عدل و انصـاف ایـن اسـت کـه هـردو بالسـویه درآن ذي حـق         گردد؛ می

انـد؛ بـه    هستند و هردو به یک اندازه در اقامه دعواي خود به اثبات دلیـل اقـدام کـرده   

توان گفت، موضوع قاعـده عـدل و انصـاف از نـوع موضـوع قاعـده        عبارت دیگر می

ه عـدل و انصـاف بایـد    اما در بررسی نسـبت، بـین قاعـده عـدالت و قاعـد     . قرعه است

هـاي   اگر دایره قاعده عدالت را طوري گسترده بدانیم که شامل این گونه نزاع: گفت

قـراردادن هرچیـز در جـاي مناسـب     «: مالی هم بشود؛ مثالً در تعریف عدالت بگـوییم 

، آن وقت در مثل نزاع مالی مشتبه، تنصیف مـال همـان قـراردادن هرچیـز در     »خودش

کـه در ایـن صـورت قاعـده عـدل و انصـاف از مصـادیق        جاي مناسب خودش اسـت  

و  1.شود و نسبت بـین آن دو عمـوم و خصـوص مطلـق خواهـد بـود       قاعده عدالت می

  .باشد گرنه نسبتشان عام و خاص من وجه می
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 عدالت و نفی ظلم با الضرر ةرابطه قاعد

قاعـده  «از آن جـا کـه بـین    . از قواعد عام فقهی بین فـریقین اسـت  » ال ضرر«قاعده 

ارتباط موضـوعی بـر قـرار اسـت، الزم اسـت      » نفی ظلم«و » قاعده عدالت«و » الضرر

را  عقالیـی  ضـررهاي  حکـم  تـوان  می» الضرر قاعده« با. نسبت بین آن دو دانسته شود

ــی( ــل  کــه ضــررهاي جدیــدي حت ــوده اســت، مث ــبالً در جوامــع مطــرح نب  ســاخت ق

 ضــرر را آن عــرف کوچــک، کــه هــاي خانــه روي بــه رو طبقــه چنــد هــاي آپارتمـان 

 آن میسر نباشد؛ زیـرا  اثبات ممکن است »عدالت قاعده« با لیکن .کنیم اثبات) داند می

 طسبِالْق النَّاس قُومیل 
 خـودش  زمـین متعلـق بـه    در او .نـدارد  سـاز  برج به ارتباطی 1

» عـدالت  قاعده« با توان نمی پس. است، و ظلمی به کسی نکرده است ساخته آپارتمان

ظلـم محسـوب    عـرف  نظـر  از ضـررها  برخی البته مانع عمل دیگران شد؛» ظلم نفی«و 

 غصـب  را کسـی  پـول  تومـان از  هزار صد چند سال پیش که فردي این شوند، مثل می

 خواهـد  مـی  و لیکن اآلن پشیمان شده و خریده است ویال و با همان پول غصبی کرده

چون از یک سو ارزش پـول در ایـن چنـد    : گفتتوان  جا می برگرداند، در این را آن

ســال تنــزّل کــرده و از طــرف دیگــر ویــالي خریــداري شــده بــا پــول غصــبی ارزش  

اي را پیدا کرده است که مربوط به همان پول است، بنا بـر ایـن، بـر کسـی کـه       افزوده

 ونفـی  عدالت مالش غصب شده هم ضرر وارد شده و هم ظلم واقع شده است؛ قاعده

 هـاي وارده بـر صـاحب آن    که غاصب ضامن اصل پول و خسارت کند می اثبات ظلم

 بیشـتر  الضـرر  قاعـده  کـارایی  لـیکن  .شـود گفـت   نمی جا این مطلب را همه اما .است

و  کنـد  مـی  وارد جـنس  خارج از که مثالً کسی .نیست ظلم زدنی ضرر هر است؛ زیرا

ظلمـی مرتکـب    جـا  ایـن  شـوند، در  کسـاد  دچار داخلی هاي کارخانه تا شود می باعث

چون سبب اضـرار بـه   : شاید بتوان گفت ولی نشده است؛ زیرا او تجارت کرده است،

  .توان جلوي او را گرفت غیر شده، می
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  چیست؟ و ظلم ضرر نسبت

 از مـا  جـا کـه   آن اسـت؛ زیـرا   وجـه  مـن  خصوص و نسبت بین ضرر و ظلم، عموم

 ولـی  )عقلـی   ظلـم  معناي به البته( ایم،  کرده خدا ظلم به کنیم می خدا سرپیچی فرمان

 هـاي  ظلـم  ولـی ) است  ظلم از اعم ضرر، که است این فرض(  زنیم، نمی ضرر خدا به

 مطلـق  عموم و ضرر، خصوص و عرفی ظلم نسبت پس .هست معموالً ضرر هم عرفی

 عقلـی  و عرفـی  شامل که ( ظلم نسبت هست، ولی ضرر اي عرفی ظلم هر یعنی است؛

 خودمـان  بـه  خـدا،  بـا  مخالفت ما است؛ در وجه من خصوص و ضرر، عموم با )شود 

 ضـرر  و نـه  کنیم می ظلم نه خدا است، در واقع به خودمان به ضرر این و کنیم می ظلم

 حـق  تضـییع  یعنـی  ایـم، ظلـم   کـرده  ظلـم  خـدا  به ما که گویند زنیم؛ زیرا عرفاًً نمی می

 را او حـق  نکنـیم  اطاعـت  اگـر  و کنـیم  اطاعـت  او از که است این خدا مولویت؛ حق

 زیـرا  عرفـی؛  نـه  اسـت  عقلـی  ظلـم  ایـن  البته. ایم کرده ظلم او به ایم، پس کرده تضییع

 حـق  عقلی نظر از را داریم؛ پس 1؛ نفُسهم یظْلمونَولَکن کَانُواْ أوما ظَلَمونَا   خطاب

نشـده  خـدا ضـرري وارد    به اما گویند، شده که به آن ظلم هم می تضییع خدا مولویت

 هـرظلم  یعنی است؛ مطلق عموم و ضرر، خصوص نسبتش با عرفی هاي ظلم در .است

 هـاي  برخـی از خسـارت   در کـه  معنـا  ایـن  بـه  هسـت؛  هم عرفی ضرر نوع یک عرفی

 را آن بـودن  ضـرر  ولـی  اسـت،  ظلـم  چیـزي  نـدهیم  تشخیص ما است ممکن اعتباري

ایـن  » نفـی ظلـم  «ولی بـا  هست،  حکم اثبات امکان »الضرر« با گاه دهیم، آن تشخیص

  .امکان وجود ندارد

  »الحرج«با » عدالت و نفی ظلم« ةرابطه قاعد

هرگونـه حکـم حرجـی را از بنـدگان نفـی      » الحـرج «همانطور کـه روشـن اسـت،    

شـود؛ بنـابراین،    از آن سو وجـود حکـم حرجـی سـبب ظلـم بـر بنـدگان مـی        . کند می
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هـم خواهـد بـود، امـا     هرکجـا حرجـی برکسـی تحمیـل گـردد، ظلـم       : توان گفت می

گونه نیست که هرکجا ظلمی واقع شود حرج هم باشد؛ چه بسـا ظلمـی بـر فـردي      این

مثل غصب چیزي کـه مالیـت دارد، ولـی قیمـت     . واقع شود که حرجی بر او هم نباشد

ندارد، که به خاطر غصب کردن ظلم وارد شده است، و لیکن بر صاحب مال حرجی 

ج و نفی ظلم، نسـبت آنهـا را عمـوم و خصـوص     پس در نسبت سنجی بین حر. نیست

  .حرج نیست ها بینیم؛ زیرا هر حرجی ظلم هست، و لیکن برخی از ظلم مطلق می

  عدالت و نفی ظلم با قواعد رفع ةرابطه قاعد

        رفـع مـا الیعلمـون؛    -1: چند قاعده است کـه در فقـه مشـهور بـه قواعـد رفـع هسـتند       

  .ع ما استکرهوارف -3رفع ما اضطرّوا إلیه؛  -2

خداوند بر بندگانش منّت گذاشـته  . در این قواعد که از جمله قواعد امتنانی هستند

و نسبت به افرادي که جاهل و بی خبر از حکم هسـتند، و یـا از روي ناچـاري نـاگزیر     

اند، ویا از روي اکـراه و اجبـار بـه انجـام فعـل منهـی روي        به ارتکاب عمل منهی شده

شـد ظلـم و اجحـاف بـر      این حکم اگر برطرف نمی. را برداشته استاند؛ حکم  آورده

بنابراین، اقتضاي عدالت خداوند این است که بر بنـدگانش ظلمـی واقـع    . بندگان بود 

امـا آیـا   . پس موضوع قواعد رفع، موضوع قاعده عدالت و نفی ظلم هـم هسـت  . نشود

عات قواعـد رفـع   تمامی موارد و موضوعات قاعده عدالت و نفی ظلـم از نـوع موضـو   

خیر چنین نیست، بلکـه مـواردي از ظلـم هسـت کـه موضـوع آن       : است؟ باید بگوییم

مثل ظلمی که از روي علم و اطالع صورت پـذیرد و یـا بـدون اکـراه و     . قواعد نیست

بنابراین، رابطه قاعده عدالت با قواعد رفـع، عمـوم و   . اجبار و یا اضطراري انجام گیرد

  .خصوص مطلق است



 

 

  



 

 

 عدالت ةقاعد يکاربردگستره 

ي بـراي  توانـد هـم مصـدر    ، قاعـده عـدالت مـى   گونه که پیش از ایـن گفتـیم   همان

توانـد   براسـاس آن مـى   فقیـه  ي بـراي اسـتنباط احکـام؛ یعنـی    باشد و هم معیـار  احکام

  .خود از متون دینى بپردازد کند یا به ارزیابى برداشتاستنباط 

کـه در اسـتنباطات فقهـی فقهـاي      مواردى از کاربرد ایـن قاعـده را   قسمت در این

 .نشینیم بزرگوار شیعه مورد استفاده قرار گرفته است به بررسی می

  و نفی ظلم عدالت ةبراساس قاعد حکم فقهی استنباط -1

قواعدي که بـراي   -1 :نوع هستنددو بر قواعد فقهى تر گفتیم،  گونه که پیش همان

کلـى اسـت کـه     عنـوان یـک  بـه  قواعدي که  -2 .استنباط است در معیار و میزانفقیه 

 ةممکـن اسـت از دو واژ   . تتطبیـق مفیـد اسـ    بـراي در خود دارد و  و مصادیقی فروع

بـه هـر   . نمـود  اسـتظهار نیز بتوان ایـن معنـا را    در کالم شهید اول»  {عیو فر {لیاصو«

ـ    به عنوان یـک قاعـده سـخن مـى      وقتى از عدالت ،حال  اول ىرود، تنهـا براسـاس تلقّ

ــت ــامى       ؛اس ــت و تم ــتنباط اس ــت و اس ــراى فقاه ــارى ب ــزان و معی ــدالت می ــى ع یعن

توانــد در  ایــن قاعــده مــى. ى بایــد بــا آن ســنجیده شــودیاوفقهــى و فتــ  هــاى برداشــت
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الفـراغ، بـه مثابـه     {منطقر کردن پکه در  بگذارد، چنانسازى مجموعه فقه اثر  هماهنگ

این بدان معنی نیست کـه در معنـاي دوم    البته. ى کردحریمى است که نباید از آن تعد

هـایی از   حـال بـه نمونـه   . کاربرد نداشته باشـد، بلکـه در معنـاي دوم هـم کـاربرد دارد     

  :کنیم کاربرد این قاعده در آراي فقیهان اشاره می

  :در تبیین قاعده بودن عدالت گفته است مطهرى شهید -1

نه این  .نه در سلسله معلوالت ،در سلسله علل احکام است، عدالت

دیـن   ،چه عدل است بلکه آن ،عدل است، چه دین گفت است که آن

پس بایـد بحـث   . این مقیاس بودن عدالت است براى دین. گوید مى

مقیـاس دیـن؟    ،مقیاس عـدالت اسـت یـا عـدالت     ،کرد که آیا دین

امـا   ؛کند که بگـوییم دیـن مقیـاس عـدالت اسـت      سى اقتضا مىمقد

چیزى است که در باب حسـن   این نظیر آن. حقیقت این طور نیست

 ؛عدلیه شـدند  ،مان رایج شد و شیعه و معتزلهو قبح عقلى میان متکلّ

  1.نه دین را مقیاس عدل ،یعنى عدل را مقیاس دین شمردند

  : به تعبیر دیگر

، نه تابع احکـام، عـدل اسـالمى نیسـت     ،حاکم بر احکام استعدل 

  2.بلکه اسالم عادالنه است 

اجـراى قـانون و    ی که در جهت اثبـات بر عوامل عالوه ،استاد شهید مطهرى -2

از عوامـل منفـى و بازدارنـده اجـراى      اي پـاره بـه   بوده اسـت،  تأمین عدالت در جامعه

ه و آنهـا  ادردقـرا اشاره  را مورد عوامل گونه توجه داشته و دو نمونه از اینهم عدالت 

  :گوید و می شمرد میهاى وارده بر اسالم  مصیبت ازرا 

                                       
  .15ـ 14 ص ق،1409چاپ اول، انتشارات حکمت، تهران،  مبانى اقتصاد اسالمى،، بررسی اجمالی مطهرى، مرتضىـ 1
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رات عادالنه اسالم دو مصیبت پیش آمـد؛ یکـى از   براى اسالم و مقرّ

ام و خلفا و یکى از طـرف علمـا کـه مفسـر ایـن قـانون       طرف حکّ

 و منصـور و هـا   هـا و عبـدالملک   چه از طرف معاویه بودند، غالباً آن

یعنـى اشـاعره وارد    ؛اما مصیبتى را که علمـا  ،اند ها بوده گفته هارون

قانون عادالنه هم باید خـوب وضـع و تفسـیر و     !گویند کردند، نمى

خلفـا بـد اجـرا و     .توضیح شود و هم باید خوب اجرا و تنفیذ شود

مـثالً همـین اصـل عـدالت را      !علما بد تفسیر کردند !...تنفیذ کردند

  1.ببینید چه چیزى بر سرش آوردند

در بحث تعامل قاعده عدالت و سـایر احکـام فرعـی فقهـی مـوارد      استاد شهید،  -3

از ایـن مـوارد    .قرار داده است و ارزیابی مورد توجه خودهاى  در نوشتهگوناگونی را 

ده بـودن عـدالت   مقیـاس و قاعـ   ؛نقش عدالت در نظـام فقهـى  ؛ مالکات احکام: است

اشـاره   بـا پس سـ ایشان . و مالك برترى فقه شیعه بر دیگر مکاتب فقهى ؛براى استنباط

 روشـن سـاختن دیـدگاه   و  نـزد آنهـا   قیـاس  در معتبر بودن فقهاى اهل سنتدیدگاه به 

اجتهـاد و اسـتنباط    فقیـه بـراي  کـه   و ایـن  نـزد ایشـان   قیاس عدم اعتبارفقهاى شیعه در 

  :یدگو مى ندارد، به قیاس نیازياحکام 

و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس  ،هذا، اصل عدل علی

األمرى و بالطبع اصل حسن و قبح عقلى و اصل حجیـت عقـل بـه    

اصل  باالخرهمعتبر شناخته شد و  ،عنوان زیربناى فقه اسالمى شیعى

  2.عدل جاى خویش را در فقه اسالمى بازیافت

اسـت،  ل یـ قا قاعـده عـدالت  بـراى   ی بنیـادي جایگاه ایشان نه تنها در فقه شیعه -4

، بـه همـین جهـت   . ددان غیر قابل انکار مى همآن را در فقه اهل سنت  اثر گذاري بلکه

                                       
  .6 ، ص6 هاى، جیادداشت ،مطهرىـ 1

  .34مطهري، عدل الهی، ص ـ 2
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) گوینـد   را می فقهاى مدینهکه  (فقهاى اهل سنت به اهلِ حدیث  بندي پس از تقسیم

آورده ان شـ در توصیف) گوینـد   را مـی  فقهـاى عـراق  کـه   (و فقهاى اهل رأى و قیاس 

  :است

توانـد   اهل رأى و قیاس معتقد بودنـد کـه عـدالت و مصـلحت مـى     

ـ  این .راهنماى خوبى براى فقیه باشد ف جا بود که فقیه خود را موظّ

چه مصلحت اقتضـا   چه مقتضاى عدالت است و آن دید درباره آن مى

کند بیندیشد؛ اصـطالحاتى از قبیـل استحسـان یـا استصـالح از       مى

  1.همین جا پیدا شد

قاعـده   میـان بیان رابطه و پیوند عمیـق  در مقام  اهللا شهید مرتضی مطهري{ یآ -5

  :گوید میاحکام فقهى با سایر اصل عدالت  و

واجب،   گویند هر دستورى از دستورات اسالم، چه علماى اسالم مى

حتماً به خاطر یک مصـلحت   ،چه مستحب، چه حرام و چه مکروه

اى را  و به همین جهت خاصیت حکیمانـه  ،یا دفع یک مفسده است

زند، این پیوندى که میان عقل و دیـن   اسالم گزاف حرف نمى. دارد

  2.اسالم هست، در مورد هیچ دینى وجود ندارد

 دانسـته  زیربنایىاساسی و  ،دیگر، جایگاه عدل را در فقه شیعه سخنیدر ایشان  -6

  :گوید داند و می فقهی می بر سایر مکاتبو آن را مالك برترى مکتب فقهى شیعه 

. کرده است فقه و اجتهاد شیعه؛ مانند کالم و فلسفه، راه مستقلى طى

مفاسد نفس األمـرى و   ت احکام از مصالح ودر فقه شیعه اصل تبعی

قاعده مالزمه حکم عقل و شرع مورد تأیید قرار گرفت و حق عقـل  

                                       
  .31همان، ص ـ 1

  .246 ، ص1 اسالم و مقتضیات زمان، جمطهري، ـ 2
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میان گروه چه در  اما رأى وقیاس بیش از آن ،در اجتهاد محفوظ ماند

اهل حدیث از اهل تسنن مورد تخطئه واقع شده بود، در میان شیعه 

ـ      علـی  ... .مورد تخطئه قرارگرفت ت هـذا اصـل عـدل و اصـل تبعی

األمرى و بالطبع اصل حسن و قـبح    و مفاسد نفس  احکام از مصالح

، عقلى و اصل حجیت عقل به عنوان زیربنـاى فقـه اسـالمى شـیعى    

اصـل عـدل جـاى خـویش را در فقـه       االخرهب و معتبر شناخته شد

 1.اسالمى بازیافت

اختالف بـین اهـل خبـره بـراي     در ) صاحب جواهر(  شیخ محمد حسن نجفی، -7

ي مطـرح شـده از   هـا  است که قیمـت  بر این هاى فقأر« :گوید تعیین میزان ارش می

سپس در مقام استدالل بر این  ».گیرى شود جمع گردد و نسبت ها سوي یکایک خبره

  :تنوشته اس یهنظر

و البایع هـو مـا ذکـره     ÷المشتر +حقّو مقتضى العدل الجامع بین 

  2؛بصحااأل

نـده حـق خریـدار و فروشـنده باشـد،      گیرکه در بر  یقتضاى عدالتا

   .اند گفتهاصحاب  چیزي است که آن

ایـن تعبیـر   . شـود گردد و میـانگین آن گرفتـه   اهل خبره جمع  آرايکه  یعنی همان

بهره گیري از همان قاعده عدالت و نفی ظلـم اسـت،   » مقتضاي عدل«صاحب جواهر 

یابـد کـه در نظـر فقیهـی      اگرچه بدان تصریح نکرده است، لـیکن عقـل سـلیم در مـی    

  .خورد چون ایشان، عدالت محوري است که احکام با آن محک می بزرگ، هم

  :لم، بر این باور است کهبا تمسک به قاعده حرمت ظ امام خمینى -8

  3.تزیرا ظلم اس ؛تصرف در ملکى که مالیت ندارد حرام است

                                       
  .43مطهري، عدل الهی، ص ـ 1

  .294 ، ص23 جواهر الکالم، جـ 2

  .مطبعه مهر، قم،  409 ، ص2 کتاب البیع، جـ امام خمینی، 3
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این ظلم هم بر اساس آیات و روایت وارده کـه بـه صـورت کلـی در جهـت نفـی       

اند، مورد توجه حضرت امام قرار گرفته است و لـذا حکـم بـه حرمـت      ظلم وارد شده

  .اند کرده

 ـ آن گونه که حضـرت امـام خمینـی     ثلىضمان م بیان مسأله ى درعالمه حلّ -9

بـه تـرجیح یکـی از آرا    ، تلاقاعـده عـد   بـا اسـتفاده از   اند ـ  در کتاب البیع خود آورده

  :است پرداخته

و مکان أالمثل على مکان الغصب واالستیالء  {لبمطا+ فهل المدار 

م فیها؟ ذهب الشـیخ  ولو مع اختالف القیِ {لبو مکان المطاأ ،التلف

مکـان  + فولـو کانـت قیمتـه     {لبللمالک المطـا  نّألى إ عظماأل

ـ أ +لحلّوعـن ا  .للجمع وفاقاً ؛مکان التلف+ فزید منها أ {لبالمطا ه نّ

  1؛مسالیقتضیه عدل اإل ÷الذ

جایگاه غصـب یـا مکـان تلـف اسـت، یـا        ،مطالبه مثلدر آیا معیار 

هـا   ها در ایـن مکـان   قیمت که ولو آنکند،  مکانى که مالک مطالبه مى

بـر ایـن عقیـده اسـت کـه مالـک        متفاوت باشد؟ شیخ انصـارى 

گرچه قیمت آن از مکان اهرجا بخواهد مطالبه مثل کند،  در تواند مى

ـ  .تلف بیشتر باشد مطـابق   ]شـیخ را  ىأر[آن را نیـز   ىعالمه حلّ

  .گذارد و بر آن صحه می عدالت اسالم دانسته است

اي بـه نـام عـدالت در اسـالم      قاعـده حاکی از مسـلّم بـودن   » عدالت اسالم«تعبیر به 

است، و گرنه ما در فقه چیزي به عنوان عدالت اسالم که میزانـی بـراي صـدور حکـم     

  .باشد نداریم

کـه زنـی را بـه قتـل رسـانده       در بحث قصاص مردي) مد ظلّه ( اهللا صانعی{ یآ -10

اند باید رد تفاضـل دیـه بشـود و ایـن امـر       که تمام فقها فرموده ولو آن: گوید است، می
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ولی اهل سـنت قایـل بـه برابـري زن و مـرد در قصـاص       ( در بین شیعه اجماعی است، 

و اگرچه روایات باب صحیحه هم باشـند، امـا   ) هستند و قایل به رد تفاضل دیه نیستند 

و مـا روایـات صـحیحه زیـادي داریـم کـه روایـات        . ( با قـرآن مخالفـت دارنـد   چون 

مخالف کتاب را کنار بگذارید و به آنها عمل نکنید و این امر بین شیعه و اهـل سـنت   

ایـن   توان بـه  لذا نمی)  توان عمل کرد اجماعی است که به روایات مخالف کتاب نمی

  .روایات و اجماع عمل کرد

ایـن اخبـار و یـا اجمـاع بـا کتـاب        اما صغراي قضیه که چگونه )این کبراي قضیه ( 

هـا را   گیري از آیات و روایاتی که خلقت انسانخدا مخالفت دارند؛ ایشان با بهره

دانـد و آنهـا را در    یکـی مـی  ) اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، ضعیف و قـوي   (

  :فرماید اتی که میگیري از آیچنین با بهره بیند؛ و هم حقیقت انسانیت مشترك می

 ًالدعقًا ودص کبر تمکَل تتَمو 1؛  

  .سخن خدا راست و عدل است

  :فرماید و می

 إ کْمینَ }إنِ الْحلرُ الْفَاصخَی وهقَّ والْح قُصی لّهل 2؛  

کنـد و   حکم و دستور نیست، مگر براي خداوند که حق را بیان مـی 

  .استاو بهترین داوران 

  : فرماید و می

 بِیدبِظَلَّامٍ لِّلْع کبا رمو 3؛  

  .پروردگار تو ستم کننده بر بندگان نیست

                                       
  .115ـ سوره انعام، آیه 1
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کـه کلمـات و احکـام خداونـد عـدل و حـق        و آیات دیگري که داللت دارند بر این

ــه در تشــریع و      ــه در تکــوین و ن ــدگان ظــالم نیســت، ن ــه بن ــد نســبت ب هســتند و خداون

گیرند که، بنابراین، بر اساس نظر عرف، تفاوت در بحث قصـاص   قانونگذاري؛ نتیجه می

بـدون  ( ن و مرد و حکم به رد نصف دیه به خانواده قاتل از سـوي خـانواده مقتـول   بین ز

این ظلـم  )  باشد، اعمال گردد مقتولو مردي  قاتلکه عکس آن، در موردي که زنی  آن

و خالف عدالت و حق است؛ زیرا زن بـا مـرد در حقیقـت انسـانیت، حقـوق اجتمـاعی،       

. ، مساوي است) نظر کتاب و هم از نظر سنّتهم از نظر عقل و هم از  (اقتصادي و غیره 

  :گوید سپس می

 کون التفاوت + فمع وجود هذه اآلیات و الروایات ال ینبغی الشک

ــاب و ا+ فظلمــاً { لمسئلا+ ف ، فضــالً عــن العــرف {لسنّمنطــق الکت

کونه ظلماً، + فال یشکّون { لمسئلوالعقالء، فإنّهم بعد االلتفات إلی ا

تعالی و سبحانه کیف أصدر هذا الحکم الموجب و یخطر ببالهم أنّه 

+ فللتفاوت و لتحقیر النساء، و أنّ قدرهنّ نصف قدر الرجال؟ بـل  

{ لنفس عرض السؤال و الشبهه و اهتمام العلماء بالجواب عنها؛ لدال

هذا التفاوت، مع قطع النظر + فعلی تسلیمهم بوجود الظلم { ضحوا

  1؛عن جوابهم

روایات، شایسته نیست که کسی شک کنـد در  با وجود این آیات و 

قصاص بین زن و مرد ظلـم اسـت، هـم در     مسألهکه تفاوت در  این

پس عـرف  . منطق کتاب و هم سنّت، چه رسد به نظر عرف و عقال

، شکی در ظلم بودن آن نخواهنـد  مسألهو عقال هم بعد از توجه به 

)  متعـال منـزه و  ( کند که خداوند شان خطور می داشت و در اندیشه

این حکم را صادر کرده است کـه سـبب تفـاوت و تحقیـر      چگونه

                                       
نشـر مؤسسـه تنظـیم و نشـر      169ـ 162، کتاب القصاص، صص {سیلشرح تحریر الو+ فـ صانعی، یوسف، فقه الثقلین 1
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! گـردد؟  که ارزش زنان نصف ارزش مـردان باشـد، مـی    زنان، و این

بلکه در خود این سؤال و شبهه و کوششی که علما براي پاسـخ بـه   

اند، داللتی آشکار بر پذیرش ظلم در ایـن تفـاوت از سـوي     آن کرده

 .اند هایی که داده نظر از پاسخایشان وجود دارد، با صرف 

بر این است   شیخ انصارى اعتقاد: فرماید در کتاب البیع می امام خمینی -11

. وگرنـه ظلـم خواهـد بـود     ،مالک باید مطالبه قیمت کند ،اگر عین مثل متعذر شد که

  :گوید ولذا ایشان در مقام استدالل می

لزام إ و ،ظلم منع المالک نّأمن  عظمفاده الشیخ األأمنها ما 

ـ     ،ربالتعـذّ  +ّمنفالضامن بالمثـل   ین و مقتضـى الجمـع بـین الحقّ

  1؛{لقیموجوب ا

منـع مالـک از حقـش    : این است که یکی از دالیل شیخ انصاري

در صـورتی کـه    مثـل  تحویـل م ضـامن بـه   الزااست و  و ستم ظلم

جمع بین دو حق آن است  و اقتضاينارواست، هم  ممکن نباشد، آن

 .پرداخت گردد آن که باید قیمت

وقـع علیـه    ما«باید  دو طرف عقددر این موضوع که  چنین امام خمینی هم -12

کننـد، بـه ایـن مطلـب     یکدیگررا تسـلیم  » ؛ آنچه که عقـد بـر آن واقـع گردیـده    العقد

  :ده کهکراستدالل 

 اگـر یـک طـرف    ،ظلم اسـت  و تحویل ندادن آن مال غیر نگهداري

نمود، طرف دیگر حق نـدارد   از تحویل خود داريظلم کرد و  عقد

  2.د، و آن هم از تحویل خود داري کندظلم کن
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گونه احکام همان نفی ظلمی است کـه در نظـر فقهـا و بـر اسـاس       مبناي تمامی این

  .ادله عام نفی ظلم، تبدیل به یک قاعده گردیده است

شـده  زده  مثـالی  در بحث قاعده عدالت ،احیا بسب در مورد مالکیت زمین به -13

اگـر کسـی    مسـأله ایـن اسـت کـه،     .فرموده است آن را هم شهید صدراهللا { یکه آ

بـر کـل مـوارد احیـا      مالکیـت او  ،کند هاي یک سرزمین را احیا اآلن بتواند همه زمین

 .شـود  هـا مـی   ؛ چون سبب سلب حق دیگر افراد جامعه در احیاي زمینظلم است شده

  :گوید شهید صدر در این رابطه می

خـالف   » لـه  +فهمـن أحیـا مواتـاً    «نظریه دیگر این است که اطـالق  

هاي مـوات   که یک نفر بخواهد زمین یعنی این ؛مرتکز عقالیی است

ذي خَلَقَ لَکُم ما فی هو الَّ را به شکل نامحدود احیا کند و خطابـات  

 رضِ جمیعااأل
1
 غْنیاء منکُمبینَ االَ }ًلَیکُونَ دو الَکَی  و  

2
را بشکند  

استفاده کنـد ودیگـران را در تنگنـا قـرار      و بیاید از این حق االحیاء

از جمیـع خطابـات کشـف      کـه  ا مـذاق شـارعی  ب ،این ارتکاز دهد،

  3.د شودمقی »مواتاً من أحیا أرضاً«شود آن اطالق  باعث می کردیم،

  :عبارتی است که االذهان ارشاد در -14

  4؛ن کان صانعاًإجرته و ال یضمن بدونه و ولو استخدم الحرّ ضمن اُ

                                       
  .29ـ سوره بقره، آیه 1

  .7ـ سوره حشر، آیه 2

و  قمري،1402بیروت  انتشارات دار التعارف للمطبوعات، چاپ شانزدهم،، 725-724،ص اقتصادنا محمد باقر صدر،ـ 3

معیارهاي بازشناسـی احکـام ثابـت و     و همو، ؛60ص قاعده عدالت در فقه امامیه،، علی اکبریان، حسن علی :ك.نیز ر

  .171ص ،2ج غیر،مت

؛ تحریر األحکـام،  445، ص 1ج . ق 1410عالمه حلی، ارشاد األذهان، مؤسسه نشر جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، ـ 4

 .522، ص 4ج
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 مـزد  ضـامن گماشت، را به کار  ) که زندانی شده (ياگر انسان آزاد

حتى اگر آن زنـدانى  ، نیست ضمانتیاوست و بدون به کارگیرى او 

  .صنعت گر باشد

  : گفته است عبارتآن مرحوم مقدس اردبیلى در ذیل 

مع منـع الصـانع    ×جرخذ االُن کان ألإه لیس لهم فیه خالف و ولعلّ

و ذلک لـدفع   ؛لو لم یحبسه و یمنعه لحصل کذا و کذا وجه ÷الذ

 ،ه قد یموت هو و عیاله من الجوعفإنّ ،المفاسد و دفع الضرر العظیم

و وجود مـا   ،ذلک مانع مع کونه ظالماً و عادیاً+ فوال یکون علیه 

  ؛1{سیّئ {سیّئعلى جواز االعتداء بما اعتدى و جزاء  یدلّ

اختالفی نداشـته باشـند، اگـر چـه بـراي       مسألهو شاید فقها در این 

شـد و   گري که اگر زندان نمی گرفتن اجرت، در صورت منع صنعت

چنـانی بـود،    داشتند، هر آینه براي او در آمـدي آن  از کارش باز نمی

هـا و   ه جلـوي مفسـده  وجهی است؛ و ایـن بـدان جهـت اسـت کـ     

پـس چـه بسـا آن شـخص زنـدانی و      . ضررهاي بزرگ گرفته شود

از گرسنگی تلـف شـوند و از بـین    )  بخاطر این اجحاف (اش عایله

کـه او   بـا آن ! و بر آن بازداشت کننده مانعی از اقدامش نباشد! بروند

در این اقدام ظالم و ستمگر است، و وجود دلیلی که جواز تعدي را 

تعـدي و مجـازات بـدي را بـدي قـرار داده اسـت، خــود       در برابـر  

  .اي بر این مدعا است نشانه

در رابطه با قصاص اعضا هم همین نظر را دارند که فرقـی بـین    اهللا صانعی{ یآ -15

گـاه کـه    اند که در قصاص اعضا آن اگرچه مشهور فقها بر این عقیده. زن و مرد نیست

شـود و اگـر بخواهنـد مـرد را      مـی  جراحت از یک سوم دیـه بگـذرد، دیـه زن نصـف    

  :گوید ایشان می. قصاص کنند، باید نیمی از دیه عضو را به خانواده مرد برگردانند
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رأي ما در زمینه دیه اعضا نیز چنین است؛ یعنی تفاوتی در قصـاص  

اعضا میان مرد و زن نبوده، نیاز به تکمیل قصاص با بازگرداندن دیه 

  1.نیست

  :گوید بازهم همان بحث در اصل قصاص را آورده و میایشان در مقام استدالل 

این احادیث با آیات و روایات فراوانی کـه تشـریع الهـی را حـق و     

کند،  عدل معرفی کرده و ساحت پروردگار را از ظلم و ستم منزّه می

توان حکم کرد اگر زنی کـه انگشـتانش از    مخالف است؛ چگونه می

رد قصـاص بگیـرد، بایـد    روي ستم و ظلم قطع شده، بخواهد از مـ 

گونـه کـه    این مطلب همان! مبلغی را بعنوان تفاوت دیه نیز بپردازد؟

  2.در قصاص جان گذشت، با تمامی آن آیات و اخبار مغایرت دارد

اهللا صانعی در باب قصـاص مسـلمان و غیـر مسـلمان هـم بـر خـالف نظـر         { یآ -16

شـود و تنهـا    کشد قصـاص نمـی  اگر مسلمانی غیر مسلمانی را ب«: مشهور فقها که قایلند

  :، بر این باور است که»دیه غیر مسلمان را که نصف دیه مسلمان است باید بپردازد

مقتضاي آیات قرآنی، تساوي قصاص مسلمان و غیر مسلمان اسـت  

  3.و برابري در دین، شرط براي قصاص نیست

  :افزایند و در ادامه می

زن و  ( قصاص، نه برابري در جنسیت مسألهکه در حاصل سخن آن

مسـلمان و غیـر   (  الزم اسـت و نـه برابـري در دیانـت    )  مرد بودن

یات قرآنی اقتضا دارد که جان انسانی محترم آ  ، بلکه) مسلمان بودن

است و هرکس عمداً اقدام بـه قتـل دیگـري کنـد، خـانواده مقتـول       

                                       
  .65، برابري قصاص، ص 2صانعی، یوسف، فقه و زندگی ـ 1
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د مـالی را بـه   که الزم باشـ  توانند، قاتل را قصاص کنند، بدون آن می

هـایی کـه در ایـن     روایـت . عنوان ما به التفاوت دیه پرداخـت کننـد  

وارد شده از آن جهت که بـا قـرآن مخالفـت دارنـد، و داراي      مسأله

توانند مرجع فتـوا و رأي فقهـی قـرار     اند، نمی الحدیثی ایرادهاي فقه

  1.گیرند

یه زن و مرد، مسـلمان  اهللا صانعی در مبحث دیه، قایل به برابري د{ یچنین آ هم -17

ایشان در این بحث هم بر قواعد و اصول کلـی اسـالم اسـت     تکیه. و غیر مسلمان است

قاعـده  «مهمتـرین ایـن قواعـد    . آیـد  که از آیات قرآن و روایات صحیحه به دست می

  :گوید ایشان می. از ساحت پروردگار عالم است» عدالت و نفی ظلم

مـرد، مسـلمان و غیـر مسـلمان     قرآن کریم در باره مقدار دیه زن و 

تواند مستند و مدرك براي تعیین اندازه دیـه   چه می ساکت است، آن

آنها قرار گیرد اصول و قواعد کلی اسالمی، روایات خاص و اجماع 

در کتب فقهی به استناد روایات خـاص و اجمـاع برنـابرابري    . است

عاي ما اد... . دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان تأکید شده است

اي که بر اصل تشریع دیه داللت دارند و نیز قواعد  این است که ادله

کلی اسالمی، بر برابـري دیـه زن و مـرد، مسـلمان و غیـر مسـلمان       

  2.کنند داللت می

  :گوید گاه در باب قواعد کلی اسالمی می آن

منظور روایات مورد اسـتناد فقهـا   (  ایراد اصلی این دسته از روایات

آیـات و  . مخالفت آنها با کتاب و سنّت است)  یه استبرنابرابري د

روایات بسـیاري بـر نفـی ظلـم و سـتم از خداونـد داللـت دارنـد،         

                                       
  .92ـ  77 ـ همان، ص1
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یات و روایات بسـیاري در برابـري زن و مـرد در هویـت     آ که چنان

کنار نهادن این دو دسته از آیات و روایـات  . دهند انسانی گواهی می

اگـر  . و مرد تفاوتی نباشداقتضا دارد که در پرداخت خون بهاي زن 

انــد،  زن ومــرد در حقیقــت انســانی، اســتعداد و توانمنــدي یکســان

  1.توان در پرداخت خون بهاي آنان تفاوتی قایل شد نمی

اهللا صانعی در بحث ارث غیر مسـلمان از مسـلمان، پـس از رد ادلـه مـورد      { یآ -18

  :گوید ارث نبردن وارث غیر مسلمان از مسلمان می استناد مشهور، بر

اي  گونـه  اصل اولی، ارث بري خویشاوندان از یکدیگر است، بـه  -1

      . بـرآن داللـت کـرده اسـت     که قرآن کـریم و اخبـار اهـل بیـت    

چه از این اصل استثنا شده، خویشاوندان کافرند که کفر آنـان   آن -2

ایـن  . کنـد  از روي عناد و انکار است و حقیقتاً کفر بر آنها صدق می

استناد شواهد مختلف در کاربرد واژه کـافر و مشـتقّات    مطلب را به

بنـابراین، خویشـاوندانی کـه در    . آن در متون دینـی مطـرح کـردیم   

جایگاه و رتبه ارث قرار دارند، اگر کافر باشند و کفـر آنـان از روي   

دهـد و   مشهور، کافر را تعمیم می -3 .تقصیر باشد از ارث محرومند

اند و به ادله مختلف عـام و خـاص و   د هر غیر مسلمانی را کافر می

از نظر ما اسـتدالل مشـهور در ایـن تعمـیم     . اند اجماع تمسک کرده

ناتمام بود و در هنگام ذکر ادله، مناقشات آن را بیان داشتیم و اینک 

یکـی  . داریـم  در پایان این نوشتار، مناقشه عام خودرا بر آنها بیان می

عدالت خداونـد   مسألهمی از اصول کلی آیین اسالم و شریعت اسال

تکـوین و  . است، عدالت الهی، عمود خیمه تکوین و تشـریع اسـت  

خـداي متعـال در   . تشریع هر دو بر پایه عدالت قـوام گرفتـه اسـت   

                                       
  .60ـ  35، برابري دیه، ص 3ـ همو، فقه و زندگی 1



127    کاربرد قاعده عدالت در فقه 

 

وتَمت کَلمت ربـک   کتابش بارها بر این مطلب تأکید فرموده اسـت  

 وما ربک بِظَلَّامٍ لِّلْعبِید*  صدقًا وعدالً
عقل نیز ظلم را بر خداونـد   1

از سـوي دیگـر،   . دانـد  قبیح و صدور آن را از ساحت او محال مـی 

و خداوند بر آنهـا   ها بندگان خداوند و مخلوقات اویند تمامی انسان

حـال بـا ایـن    . رأفت دارد و رحمت او همه چیز را فرا گرفته است

اوصاف، اگر غیـر مسـلمان را بـه جهـت غفلـت و قصـور از حـق        

اش که ارث باشد محروم گردانیم، یا وجود وارث مسلمان را  طبیعی

ي او بدانیم، ظلم و تبعیض اسـت و از نظـر   احاجب و مانع ارث بر

  2.اغماض نیستعقل و عرف قابل 

بـا فتـاواي   » قاعده عدالت و نفی ظلم«یکی دیگر از موضوعاتی که با استناد به  ـ19

کنـد، بحـث تبعـیض در طـالق      مشهور فقها مخالفت شده است و ادله آنـان را رد مـی  

  :گوید اهللا صانعی می{ یآ. است

هاي سؤال بر انگیـز   تبعیض بین زن و مرد در حق طالق، از موضوع

شود که چگونه یک مرد حق دارد هر زمان  پرسیده می. استدر فقه 

که از ادامه زندگی مشترك با همسر خود ناراضی باشد، با پرداخـت  

مهریه، از او جدا شود؛ اما اگر زنی از زندگی مشترك خود ناراضـی  

کـه بـر پایـه     ـ  باشد، حق ندارد از همسرش جدا شود؟ آیـا اسـالم  

مندي از مواهب مادي و  در بهره 4و تساوي زن و مرد 3کرامت انسان

به مرد اجازه داده است که بتواند زنـدگی   ـ  معنوي بنا گردیده است

                                       
  .46سوره فصلت، آیه *  115ـ سوره انعام، آیه 1

  .89 ـ 87، ارث غیر مسلمان از مسلمان، ص 9ـ همو، فقه و زندگی 2

 ].70سوره اسراء، آیه [  ولَقَد کَرَّمنَا بنی آدم ـ 3

و اَمنْ عملَ صالحا مـن ذَکَـرٍ    ؛ ]195سوره آل عمران، آیه [   و أنثَىاَی الَ أضیع عملَ عاملٍ منکُم من ذَکَرٍ نّاَ ـ 4

  ].97 نحل، آیه سوره[  ما کَانُواْ یعملُونَ حسنِاَجرَهم بِاَولَنَجزِینَّهم  }ًطَیِّب ×ًأنثَى وهو مؤْمنٌ فَلَنُحیِینَّه حیا
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راهی براي خالصی از یک زندگی سـیاه   زن را تباه نماید و زن هیچ

  1!نداشته باشد؟

هاي داده شده و استناد به برخی از روایات که به لحـاظ سـند    ایشان ضمن رد پاسخ

  :گوید ا قواعد کلی اسالم مثل قاعده عدالت سازگاري ندارند، میمشکل دارند و یا ب

تواند رافع اشکال تبعـیض باشـد، حکـم بـه      ظاهراً تنها راهی که می

و شرط اصلی . بر مرد است ،وجوب طالق خلع با وجود شرایط آن

. در طالق خلع، کراهت و عدم رضایت زن از ادامـه زنـدگی اسـت   

این کراهت و عدم رضایت قیدي ندارد، بلکه به هر دلیلی که باشد، 

که زن به خاطر ازدواج با مرد دیگـري بخواهـد از شـوهرش     ولو آن

اد با اثبات این قول ـ که مختار اسـت  . کند طالق بگیرد، تحقق پیدا می

شـود؛   اشکال تبعیض مرتفـع مـی  نیز هست ـ   امام خمینی معظم

تواند بـا پرداخـت    گونه که هر وقت مرد اراده کند، می چرا که همان

تواند با بازگرداندن مهریـه   همه مهریه، زن را طالق دهد، زن نیز می

این، زن  بنابر. یا بخشش آن به شوهر، مرد را به طالق دادن ملزم کند

  2.داشتن حق طالق برابرند و تفاوتی بین آنها وجود نداردو مرد در 

وجـوب نهـی    ـ1: کند ایشان استدالل به وجوب طالق خلع را از سه جهت بیان می

از منکر؛ چون وقتی زن از زندگی با شوهرش کراهت داشته باشـد، اگـر مـرد حاضـر     

بـه  به طالق نشود، امکـان دارد کـه زن از حیـث انجـام وظـایف واجـب خـود نسـبت         

شوهرش مرتکب گناه و منکـري گـردد، لـذا بـراي جلـو گیـري از معصـیت و انجـام         

ارتکاز و اعتبار عقال در عقود؛ کـه   ـ2. منکر زن، بر مرد واجب است او را طالق دهد

کـه اگـر جـایز باشـد،      همچنـان . اگر عقدي الزم است، لزوم آن از طرفین عقـد اسـت  

                                       
  .10، وجوب طالق خلع بر مرد، ص 8فقه و زندگی  ،هموـ 1

 .12همان، ص ـ 2
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لزوم و جواز یـک عقـد، کـه از یـک      هم از طرفین عقد است و اختالف در جواز آن 

. طرف الزم باشد و از طرف دیگر جایز باشد، بر خالف ارتکـاز و اعتبـار عقـال اسـت    

داند که بگوییم مرد هـر زمـان کـه خواسـت      که عقل قبیح می حکم عقل؛ یعنی آن ـ3

توانـد زن خـویش را بـا پرداخـت مهریـه طـالق        ولو زن راضی به طالق نباشـد ـ مـی    ـ

ــ مـرد را الـزام بـه      ولو با بازگرداندن مهریه و یا بخشـش آن  ـ    تواند نمی ولی زن ؛دهد

نماید؛ زیرا عقل بـین   گونه موارد عقل حکم به ظلم در حق زن می در این. طالق نماید

الطـالق بیـد   «و اما استفاده از اطالق . بیند زن و مرد در داشتن چنین حقی تفاوتی نمی

ایشـان  . دل و نفـی ظلـم در احکـام اسـالم اسـت     مخالف با اصل عـ  1»من أخذ بالساق

  :گوید می

نکته مهم و قابل توجه در این باره آن است که تشخیص عـدالت و  

عدم ظلم در غیر تعبدیات بر عهده عقال است؛ چرا که اگر شـارع و  

گذار حکیم بخواهد حکمی را بیان نماید و از مـردم بخواهـد    قانون

قـانونی وضـع نمایـد کـه موجـب      به آن عمل نمایند، نـاگزیر بایـد   

گسترش عدالت در جامعه و رفع تبعیض گردد، و این امـر مسـتلزم   

  2.آن است که افراد جامعه و عقال این قانون را عادالنه بدانند

 در اسـت،  یک قاعده نگریسـته  عنوانبه  را عدالتکه  مطهري شهیدعالمه  ـ20

را مـالك   جسـته وآن  ده بهـره قاعـ مواردى از آن  در فرعى فقهى،  مقام تحلیل احکام

  :فرموده است از جمله وجوب و یا حرمت قرار داده است؛

آیا ممکـن اسـت    .چرا اسالم ربا را حرام کرده و رشوه را حرام کرد

ـ   که صورت شرعى داشـته باشـد   آن ولوـ با وجود این ظلم فاحش  

)  ربـاخوار  ( آکل ،خورد رباید و مى درد و مى دیگرى را مى ،که یکى

                                       
  .103، ح 37، ص 4، ج +قطنـ سنن الدار 1

  .66و  44و  42و 36و  14و  13، وجوب طالق خلع بر مرد، ص 8ـ همو، فقه و زندگی 2
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فکـر   هـم  دل و حکـم عالیـق معنـوى، یـک     به)  ربادهنده(  و مأکول

  1.بایستند  صف باشند و در یک

هـایی کـه    و حیلـه  هـاى فـرار از آن   بحـث ربـا و راه   همـان  در شهید مطهري -21

و در  سـاخته را مطـرح   اي و عالمانـه  فقهى بسـیار مفیـد   اند، تحقیق برخی مطرح ساخته

است که حقیقـت   اعتقاد، بر این و استدالل بر آن هاى فرار از ربا الن راهبط اثبات مقام

قاعـده  «، و بـر اسـاس   ، ظلـم اسـت  از آن هـاى فـرار   هـاى شـرعى و راه   و ماهیت حیلـه 

هـر گونـه رابطـه ظالمانـه؛ اعـم از اقتصـادى و غیـر        از نظـر اسـالم    »عدالت و نفی ظلم

لــذا . داشـته باشـد   هــمى بـه ظــاهر کـاله شـرع    کـه اقتصـادى صـحیح نیسـت، هــر چند   

  :گوید می

ــى وام    ــرض؛ یعن ــارم ق ــوع چه ــه ن ــع ب ــا راج ــدى و  ام ــاى تولی ه

 ،انـد  ها در مقام حل این مسأله برنیامـده  گذارى، در این رساله سرمایه

ها در مورد سفته درست باشـد،   ولى معلوم است که اگر آن راه حل

اگر ما خرید و فـروش اسـکناس را   . در این مورد هم درست است

کنـیم؛ زیـرا مـثالً اگـر      هم به طریق اولى اشکال نمـى  ،اشکال نکنیم

خواهد براى طرح صنعتى یا کشاورزى خـود یـک میلیـون     کسى مى

: گویـد  ه جاى قرض گـرفتن مـى  تومان پول از بانک قرض بگیرد، ب

به یک میلیـون و دویسـت هـزار     ،یک میلیون تومان خرید دو ساله

ولـى از نظـر راه    ،فقهى اشکال نـدارد  ياز نظر راه حل صور ؛تومان

  2.دانیم که واقعیتش ظلم است واقعى مى یحل عمل

هـاى نـارواى    دیگـر، بـا توجـه بـه تبعـیض      يدر مـورد چنـین آن بزرگـوار    هم -22

  :یدگو مى و اصول اسالمی  معارف با ى و مخالفاجتماع

                                       
  .148بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسالمى، ص ـ مطهري، 1

  .299 مجموعه آثار، مسأله ربا و بانک، صـ 2
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اعم از رنگ و نژاد و  ؛حتى با تبعیضات غیر مالى گوناگون... اسالم 

هم مبـارزه   در اسالم حتى با القاب. ت مبارزه کردقومیت نیز به شد

شده، خود این تبعیض یـک مشـکل و یـک نـاهموارى بـه وجـود       

یحبونَ أن یحمدوا بِمـالَم یفْعلُـوا   . ..الَّذینَ  : فرماید قرآن مى. آورد مى

 منَ الْعذابِ ×ٍفَال تَحسبنَّهم بمفازِ
1.2  

براي رد اجزا نماز شب شخص شارب الخمـر، بـه    بحرانی، صاحب حدائق -21

  3.داند ظلم بودن آن تمسک کرده است و آن را کافی نمی

تصـرّف در مـال غیـر، آن را قبـیح و     ، در حـرام بـودن   مرحوم عالمه نائینی -22

  4.دانسته است ظلم

دانـد، لـذا از ایـن بـاب آنهـا را       ، حیل باب ربا را چون ظلم میامام خمینی -23

  5.داند حرام می

در حرام بودن سب مؤمن، بـه ظلـم و ایـذا بـودن آن      اهللا خویی{ یمرحوم آ -24

ان در حرمـت غیبـت هـم بـه     ایشـ   6.دانـد  کند و از این جهت آن را حرام می اشاره می

بـه  ] از ظـالم [ چنین در باب جواز اخذ جایزه هم 7.کند ظلم و هتک بودن آن اشاره می

کـه عـدل و احسـان اسـت تمسـک کـرده و آن را        نیت رد به صاحبش، به جهـت ایـن  

  8.شمرد مجاز می

که فرد مورد ظلم واقع شده است، قسـم بـر خـالف     ، در جاییعالمه حلّی -25

این قَسـم، اگرچـه بـر خـالف     . در قَسمش توریه کند: گوید واقع را جایز شمرده و می

  :گوید می ایشانواقع است و لیکن بخاطر دفع ظلم ظالم جایز است، 

                                       
  .188ـ سوره آل عمران، آیه 1

  .149مطهري، بر رسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی، ص ـ 2

  .14، ص 6و ج  181، ص 2، ج ×بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرـ 3
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+ فو أن یـوري  ... یمینـه + فللحالف أن یتـأول  : التاسع و العشرون

ء، و هو غیر قادر علیه، فیحلف +بشلیه محقّ یمینه، مثل أن یدعی ع

ضمیره اآلن، فهذا کلّه سائغ، + فشیئاً، و ینوي ÷ أنّک ال تستحقّ عند

ء لـو صـدقه؛   +شإن کان الحالف مظلوماً، بأن یستحلفه ظالم علی 

  1.لظلمه أو ظلم غیره

 و عبـدالرحمن  2»+لمغنا«، صاحب کتـاب  )ق . هـ  620م ( عبداهللا ابن قدامه حنبلی 

  .، به همین مطلب قایل هستند3ابن قدامه حنبلی، صاحب کتاب الشرح الکبیر

بنابراین، بر اساس قاعده نفی ظلم که ارتکازي عقـال و فقهـا اسـت، هرگـاه انسـان      

مورد ظلم، ظالمی قرار گرفت و براي دفع آن ظلم، ناگزیر شد به دروغ متوسـل شـود   

  .و یا قسم دروغ بخورد، جایز است

کنــد و  در بـاب وصــیت از شـرایط وصـی عــدالت را ذکـر مـی      لشـهید او  -26

  :گوید می

کـه بـا    شـود؛ بخـاطر آن   اگر وصی فاسق شد، وصـایتش باطـل مـی   

  .توان بر او اعتماد کرد بنا براین، نمی. فسقش ظالم شده است

  :متن عبارت شهید چنین است

ألنّه ال إلی الفاسق؛ { صیّ، والمشهور اعتبارها، فتبطل الو{لالعدا: رابعها

  4.یرکن إلیه لظلمه

لَـى  والَ تَرْکَنُـواْ إ   استدالل شهید به عدم رکون بـه ظـالم، برگرفتـه از آیـه شـریفه     

النَّار کُمسواْ فَتَمینَ ظَلَم5  ...الَّذباشد که از مبانی قاعده عدالت و نفی ظلم است می.  

                                       
  .5878{ ل، مسأ331، ص 4ـ تحریر األحکام، ج1

  .443، ص 11، ج +لمغنـ ا2
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 .113ـ سوره هود، آیه 5
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حالـت وصـی بـه    مسأله، اگر « :گوید هم در مبحث وصیت می عالمه حلّی -27

سـپس  » .چـون فاسـق امـین نیسـت     1؛شود فسق تغییر کند، وصیت از دستش خارج می

  :گوید می

لنا، أنّ الظاهر من حال الموصی حیث أسند وصیته إلی العدل، أنّـه  

، {لإنّما أسند إلیه لعدالته و الوثوق بأمانته، فإذا خرج عن حد العـدا 

  2.حیاً الستبدل به خرج عن االستیمان؛ إذ الظاهر أنّه لو کان

قـاتلی کـه از ورثـه مقتـول     «: گویـد  در باب قتـل عمـد مـی    مقدس اردبیلی -28

ایشـان در بیـان علـت ایـن حکـم      » .بـرد  شـود و ارث نمـی   باشد، از ارث محروم می می

  :گوید می

و یؤیده اعتبار أنّ العامد الظالم یستحقّ ذلک لظلمه و قصده، و ربما 

  3؛ل بخالف مقتضی غرضهیکون قاصداً لإلرث، فیعم

بـرد،   که اعتبار شده که قاتل قتل عمد ارث نمـی  کند، این و تأیید می

به علت ظلم او است بر مقتول و بخاطر قصد و غرض او اسـت از  

قتلش و چه بسا قاتل قصد ارث بردن از مقتول را کرده که مرتکـب  

  .شود پس بر خالف قصد و غرض او عمل می. قتل شده است

که در فرمایش محقق اردبیلی هم، باز تمسـک بـه قاعـده نفـی ظلـم شـده       بینیم  می

  .است

  :گوید در باب خوراندن چیز حرام به دیگري می شیخ انصاري -29

{ مّتا{ علّأن یکون فعل الشخص : أحدها: {بعوالحاصل أنّ هنا أمر أر

الخارج، کما إذا أکره غیره علـی المحـرّم، و ال   + فلوقوع الحرام 

  4.حرمته، و کون وزرالحرام علیه؛ لظلمه+ فإشکال 

                                       
 .52، ص 4ـ مبسوط، ج 1

  .359، ص 6، ج {لشیعـ مختلف ا2

  .508، ص 11والبرهان، ج × ـ مجمع الفائد3

  .3منبع نرم افزار نور الفقاهه ) چهار جلدي( 10 ص، 1ج ـ مکاسب، 4
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چـه کـه بـر     غاصـب در آن «: گویـد  مـی ) ق  1307م ( ابوالبرکات فقیه مـالکی  -30

بـرد برابـر بـود     اي که از آن ملک می روي ملک غصبی هزینه کرده است، اگر با بهره

بـه   که بحثی در آن نیست، ولی اگر بیشتر خرج کرده بود حق مطالبه زیادي را نـدارد 

و اگـر درآمـدش از آن   . طر ظلمی که با غضبش بر صاحب ملک وارد کرده استخا

عبـارت  » .اي که کرده باشد، متعلق به مالـک ملـک اسـت    ملک غصبی بیشتر از هزینه

  :ایشان چنین است

و األرض، { بّالعبد و الـدا  {نؤو م{ بّإنّ ما أنفقه الغاصب کعلف الدا

فلیس للغاصب { لغلّا یقاصصه بها، فإن تساویا فواضح، و إن نقصت

  1.کان لربه أخذ ما زاد{ لنفقالطلب بالزائد؛ لظلمه، و إن زادت علی ا

پـس از ثبـوت   «: گویـد  در بدایع الصـنائع مـی  ) ق .هـ  587م ( ابوبکر کاشانی  -31

تواند حکم بـه فـروش مـال     زوجیت زوجه بر شخص غایب براي قاضی، قاضی نمی

بلی این امر بـر شـخص حاضـر صـورت     . کنداش  شخص غایب براي اداي نفقه زوجه

کند و این ظلم به زوجـه اسـت و از بـاب     گیرد؛ چون او امتناع از پرداخت نفقه می می

امـا غایـب چـون امتنـاعش معلـوم      . دفع ظلم الزم است که حکم به فـروش مـال شـود   

بـه دنبـال ایـن مطلـب     » .نیست، پس ظلمش هم معلوم نیست که دفع ظلمش الزم باشد

  :گوید می

إنّما یبیـع علـی   + ضعلی االتّفاق، فقال القا{ لمسئلوذکر القدوري ا

+ فأصلهما علی الحاضر الممتنع عن قضـاء الـدین؛ لکونـه ظالمـاً     

االمتناع؛ دفعاً لظلمه، والغائب الیعلم امتناعه، فالیعلم ظلمه، فالیباع 

  2.علیه

م خـورده بـا   مـردي کـه قسـ   ( در باب ایالء ) ق . هـ  970م ( ابن نجیم مصري  -32

بسـتر   اگر مردي مدت چهار ما ه بـا همسـرش هـم   «: گوید می) بستر نشود  همسرش هم

                                       
  .450، ص 3ـ الشرح الکبیر، ج 1

  .27، ص 4ـ بدایع الصنائع، ج 2
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شود؛ زیرا زن از ظلم شوهرش باید رهـا   تبدیل به طالق باین می) پس از ایالء ( نشود 

  :عبارت ابن نجیم چنین است» .شود و این بینونت مجازات ظلم زوج است

أشـهر  { بعأر+ ه، و ×المـد + ف إن لم یطـاء ÷ ، أ)بانت } وإ: ( قوله

، فتعین البائن؛ لتملّک نفسها، و تزول سلطنته {ئنوقعت علیه طلقه با

  1.عنها؛ جزاء لظلمه

ــاملی   -33 ــونس ع ــن ی ــی ب ـــ  877م ( عل ــوم ) ق .ه ــام معص ــاري ام ــاب ی  در ب

واجب است؛ چون خداوند امر بـه اطاعتشـان فرمـوده     یاري امام معصوم: گوید می

یر معصوم استحقاق نصرت و یاري ندارند، بخاطر ظلمشـان و خداونـد   ولیکن غ. است

  :عبارت ایشان چنین است» .ستمکاران را یاوري نیست«: فرموده است

 ،2نصارٍوما للظَّالمینَ منْ أ لظلمه × غیر المعصوم الیستحقّ النصر

+ لاُو{ علألمر بطـا × من استحقاق أنصار، واإلمام یستحقّ النصر÷ أ

  3.األمر

) ق .هــ   1138 متوفاي ( شیخ محمد بن حسن بن علی الطوري القادري الحنفی -34

  :نویسد البحر الرائق می{ تکلمدر 

أن یشهد + ضللقا+ ینبغالدین + فو إذا حبس الرجل : النوادر+ فو 

قـال  . حبس فیها+ لته، حتّی یقضی دیونه امال+ فأنّه قد حجر علیه 

؛ ألنّ قضاء الـدین واجـب   )دینه + فوحبس لیبیع ماله : ( رحمه اهللا

والمماطله ظلم، فیحبس الحاکم دفعاً لظلمه و إیصـاالً للحـقّ إلـی    

  4.مستحقّه

                                       
  .104، ص 4ـ البحر الرائق، ج 1

  .270ـ سوره بقره، آیه 2

  .121، ص 1ـ الصراط المستقیم، ج 3

  .150البحر الرائق، ص { تکملـ 4
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  :گوید می) کم فروشی ( اهللا خویی در باب تطفیف { یمرحوم آ -35

 ء+لشو البخس هو نقص ا. التطفیف قد أخذ فیه عدم الوفاء بالحقّ نّإ

 ،{لعقلیّو ا {عیّمات الشرعلی سبیل الظلم، و هما بنفسهما من المحرّ

علی نفس عنوان التطفیف،  {یفالشر {یاآل +ف ه قد ثبت الذمعلی أنّ

 +فو یقال لمـن وقـع    ،للوعید و التهدید {عموضو {کلمالویل  نّإف

 ،عن الـبخس  ×دیات المتعداآل +فو کذلک نهی . هالك و عقاب

و ظاهر ذلک کون التطفیف و البخس بنفسهما من . کما عرفت آنفاً

  1.{لهیّمات اإلالمحرّ

لظلمه، لدفع ظلمه، جزاء ( چه که در عبارات فقها از باب تعلیل ذکر شده است  آن

خداونـد ظلـم    همگی بر این مطلب داللت دارد که بر اساس قاعده نفی ظلـم، ) ظلمه 

لذا در احکـام شـرعی هرکجـا کـه ظلمـی بـر کسـی روا        . داند بر دیگران را جایز نمی

  .شود داشته شود، حکم به نفی و رد آن ظلم می

گونـه مـوارد    در ایـن : کـه  اند مبنی بـر ایـن   برخی از محققین، ایرادي مطرح کرده

. اید دفع ظلم بشـود دلیل خاص داریم؛ یعنی روایت و یا روایاتی داریم که گفته شده ب

  !اند، نه بر اساس قاعده عدالت فقها نیز بر اساس آن ادله فتوا داده

کنـیم کـه در برخـی از ایـن مـوارد دلیـل        اوالً، ما هم نفی نمی: گوییم در پاسخ می

خاص داریم، اما در بسیاري از موارد دلیل خاص هم نبوده است، و فقها به ادلـه عامـه   

قاعـده  «این ادله عامه، همان است که ما از آنها . اند ا دادهنفی ظلم تمسک کرده و فتو

بنابراین، در ارتکـاز آنـان ایـن مسـأله بـوده      . ایم را استخراج کرده» عدالت و نفی ظلم

گونه موارد بـا نفـی ظلـم و عـدالت وارده در آیـات و روایـات سـازگار         این  است که

  .نیست

اي که بصـورت   زیرا از مجموع ادلهثانیاً، آن ادله خاصه هم موید مدعاي ما است؛ 

کنـد،   عام و یا به صورت خاص وارد شده و نفـی ظلـم و اثبـات لـزوم عـدالت را مـی      

                                       
  .243:1 {همصباح الفقاـ 1
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شود که بطور کلی شارع مقدس در احکام خود خواستار عدالت اسـت و   مشخص می

قاعـده  «اي کلـی بـه نـام     بنـابراین، از مجمـوع ایـن مـوارد قاعـده     . کنـد  ظلم را نفی می

  .کنیم تنباط میرا اس» عدالت

ثالثاً، کدام قاعده از قواعد فقهی است که در پاي آن دالیـل متعـددي بـه صـورت     

نگـاه کنـیم،   » حـرج  و عسـر «بـه قاعـده   ! عام و یا به صورت خاص وجود نداشته باشد؟

را مشاهده کنیم، تمامی قواعد برخوردار از ادلـه  » قاعده ضمان«را ببینیم، » قاعده رفع«

  .اند عامه و خاصه

  عدالت ةبراساس قاعد  کنار گذاشتن برخی روایات -2

خوریم که فقهاي بزرگوار یک و یا چند روایـت   ما در ابواب فقه به مواردي بر می

انـد، اگرچـه آن روایـات بـه      که با عدالت سازگار نیست، کنار گذاشـته  را به خاطر آن

  :کنیم به عنوان نمونه چند مورد را ذکر می. لحاظ سند صحیح هم باشند

کـه گـرفتن    کند بیان می جهتحرمت ربا را از آن در باب ربا،  امام خمینى -1

ظلـم بـودن    ،شـود  به کار گرفته مـى  براي فرار از ربا هایى که حیله ظلم است و زیادى

در ایـن  ایشان، . شرعى را نپذیرفته است هاي از این رو حیله ؛دارد  نمى ربا را از میان بر

  :گوید میزمینه 

ن تُبتُم فَلَکُـم رؤُوس أَمـوالکُم الَ تَظْلمـونَ والَ    وإ  :وله تعالىق نّإ

نظـر  + فس المال ظلم أعن ر ×خذ الزیادأ نّأ+ فظاهر  1 تُظْلَمونَ

 نّأوظاهر  ،{لعلیّن لم نقل باإ ،الجعل+ ف {حکمو  ،قدسالشارع األ

 نّأت وقد مرّ ،خذ على حالهالظلم الیرتفع بتبدیل العنوان مع بقاء األ

ه موجب النصراف نّأب ،الربا {محر لتوغیرها علّ {لصحیحالروایات ا

و  کونه فساداً {لعلّا نّأالناس عن التجارات و اصطناع المعروف، و 

  2؛اًظلم

                                       
  .279ـ سوره بقره، آیه 1

  .451 ، ص2 ، ج کتاب البیعـ امام خمینی، 2
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کـه   بدون آن ، سرمایه از آن شماست« :فرموده این سخن خداوند که

کـه   داللت دارد بر ایـن  ]این آیه[ »ستم کنید یا مورد ستم قرار گیرید

. ، ظلم و ستم استمقدس گرفتن زیاده بر اصل مال از دیدگاه شارع

 ایـن . باشـد  مـی علت آن  بلکه ،حکمت تحریم ،و همین ظلم و ستم

گفتـه شـد   پیش از ایـن  و. رود نمى بینعنوان از  تغییرستم با  ظلم و

که  اند هحرمت ربا را چنین تعلیل کردو غیر آنها، که روایات صحیح 

و علت . شود گردانى مردم از معامالت و کار نیک می ربا سبب روى

 .آن این است که ربا فساد و ظلم است

و  دانـد  انـد، جعلـى مـى    را تجویز کرده ها ین اساس روایاتى که حیلهابر  لذا امام

ه سـاختن  بـراى مشـو    و بر این باور اسـت کـه ایـن احادیـث     کند آنها را طرح و رد می

  :ندا جعل شده معصومین پاك چهره

 {سمعالمخالفین لتشویه  ن تکون تلک الروایات من دسأوال استبعد 

  1؛ نالطاهری {ئمّاأل

بـراى تیـره سـاختن    از سوي مخالفان   دانم که این احادیث بعید نمى

  .دنجعل شده باش چهره امامان پاك

زن و رد اهللا صانعی در بـاب قصـاص و دیـات، روایـات نصـف بـودن دیـه        { یآ -2

را از باب مخالفت با کتـاب  ) در صورتی که مرد قاتل قصاص شود ( تفاضل دیه مرد 

کنـد؛ اگرچـه در ایـن ابـواب روایـات       خدا و بر اساس قاعده عدالت، طـرح و رد مـی  

  :گوید ایشان می. صحیحه هم فراوان است

{ لمسئلمثل ا+ فلکنّ االعتماد علی تلک النصوص واالستدالل بها 

مشکلٌ، بل ممنـوع، فضـالً عـن    { لسنداً و دال{ میّا من التمامع ما له

هذه األخبار و النصوص + ف؛ وذلک لما ×غیرها من الوجوه المذکور

                                       
  .354 ، ص5 همان، جـ 1
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من { لمسلّموالعقل و القواعد و االُصول ا{ لسنّللکتاب و ا{ لفمن المخا

الخبر کذلک أظهر من الشمس و أبین مـن  { حجّیاإلسالم، و عدم 

الخبـر عـدم مخالفتـه    { حجیّ+ ف{ لقطعیّاألمس، فإنّ مـن الشـروط ا  

؛ و ... ×، إن لم تکن متـواتر ×، و علیه األخبار الکثیر{لسنّللکتاب و ا

ظلـم و  ... ×نظر العـرف بـین الرجـل و المـرأ    + فذلک أنّ التفاوت 

  1؛خالف العدل و الحقّ

، مسـأله لیکن اعتماد بر این نصوص و استدالل به آنها در مثـل ایـن   

هسـتند، مشـکل، بلکـه ممنـوع     اگرچه به لحاظ سند و داللت تمام 

است، چه رسد به غیر روایات از مواردي که ذکر شده است، و این 

بدان جهت است که در این اخبار و نصوص مخالفت با کتاب خـدا  

و سنت و عقل وقواعد و اصول مسلّم اسالم وجود دارد، و حجیت 

تـر و از روز آشـکارتر    چنینـی از خورشـید روشـن    نداشتن خبر این

هاي قطعی در حجیت خبر، مخـالف نبـودنش    مانا از شرطاست، ه

با کتاب و سنت قطعی است، و بر این امر اخبار فراوانی وارد شـده  

؛ و ایـن بـدان    ...اسـت   است، اگر نگوییم اخبار متـواتر وارد شـده  

... جهت است که تفاوت در قصاص بین زن و مـرد در نظـر عـرف   

  .ظلم و خالف عدالت و حق است

، در بــاب قصــاص و دیــه زن و مــرد، مســلمان و غیــر   اهللا صــانعی{ یآهمچنــین  ـــ3

مسلمان، و در باب ارث وارث غیر مسلمان از مسلمان، و در باب وجوب طـالق خلـع   

بر مرد، بر اساس قاعده عرض روایات بر کتاب و قاعده عدالت و نفی ظلـم، روایـات   

تفاده و اسـتناد در اسـتنباط   کند و آنها را قابـل اسـ   مورد استناد مشهور فقها را طرح می

  2.داند فقهی نمی

                                       
  .167ـ  164ـ صانعی، یوسف، فقه الثقلین، کتاب القصاص، ص 1

 .78، ص 9؛ و36، ص 8؛ و82و  60، ص3؛ و36، ص2ه و زندگی فق ،ـ همو2
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روایات مربوط بـه زدن زن را منحصـر    ،»التحریر والتنویر«ابن عاشور در تفسیر  -4

او . وگرنـه آن را نـاروا دانسـته اسـت     ،داند که این عمل، ظلم تلقى نشـود  به جایى مى

  :گوید می

انـد   ک جسته و گفتهه تمسها و کردار صحاب اى روایت برخى به پاره

ولو مرتکـب فحشـایى    ،تواند زن ناشزه خود را کتک زند که مرد مى

رسد که در این اخبار و آثار، عرف  اما به نظر مى. آشکار نشده باشد

مـردم در ایـن زمینـه    . طبقات مردم و قبایل در نظرگرفته شده است

ى زنان نیز تلقّ دانند و نمى» اعتداء« نشینان زدن زن را بادیه ،متفاوتند

نـه   ـ  اگر زدن براى شوهران ،بنابراین . ...از کتک خوردن این نیست

هم در فرض عصیان و نافرمـانى، نـه در    مجاز باشد، آنـ   والیان امر

صورت ارتکاب فحشا، به طور جزم مربوط به قوم و گروهى اسـت  

 که زدن را عار و ننگ و رفتـارى ناشایسـت در زنـدگى خـانوادگى    

  1.دبین نمى

  شمول مطلقات و عمومات محدود ساختن دایره  -3

در آیات و روایات بسیاري شاهد محدود سازي احکام مطلق و یـا عـام بـه واسـطه     

  :گیرد این محدود سازي به دو شکل صورت می. قاعده عدالت و نفی ظلم هستیم

  عدالت و نفی ظلم ةحاکم بودن قاعد: الف

کتاب و سنّت، بر ادله دیگـر، حتـی ادلـه احکـام     بسیاري از قواعد عام، برگرفته از 

اي  قاعده عدالت نیز از قواعدي است که بر ادله دیگر و حتـی بـر پـاره   . اند اولیه حاکم

مـا در آیـات قـرآن و روایـات هـم، حـاکم بـودن ایـن         . از قواعد دیگر حکومت دارد

  .کنیم قاعده را مشاهده می

                                       
  .41ـ39 ، ص5 التحریر والتنویر، جـ 1
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  :گوید اهللا صانعی در این رابطه می{ یآ

» حـرج «و » ضـرر «عنوان ظلم در قرآن و سنّت قطعیه، مثـل عنـوان   

است که مورد نفی قرار گرفتـه و لسانشـان حـاکم بـر ادلـه احکـام       

معیار، تشخیص فقیه است، و معیار هم همان زمـانی اسـت   ... است

لـذا فقیهـی کـه چنـین     . مصداق ظلـم اسـت  ] مثالً[ که مورد روایت

حـال ممکـن اسـت    . یستتشخیص داده، روایت به نظر او حجت ن

فقیه دیگري مدلول روایت را مخالف کتاب نداند؛ چون موردش را 

و . دانـد  داند و حکـم مـدلول آن روایـت را ظالمانـه نمـی      ظلم نمی

ــار و       ــتالف در انظ ــاي اخ ــاد مقتض ــاح اجته ــاب انفت ــه ب خالص

  1.هاست دقت

  عدالت و نفی ظلم ةمحدود سازي احکام مطلق و عام بر اساس قاعد: ب

هاي قاعده عدالت و نفی ظلم محدودسـازي احکـام مطلـق و عـام      از کارکرد یکی

 این احکام مطلق و عام چـه در کتـاب خـدا باشـد و یـا در کـالم معصـومین       . است

اي از قواعـد   این مورد اختصاص به قاعده عدالت ندارد، بلکه پـاره  البته. تفاوتی ندارد

  .چنین خصوصیتی را دارند

  کتاب خدا -1

وارد متعددي با استناد به ظلـم بـودن حکمـی در مصـداقی معـین حکـم       در قرآن م

  :از باب نمونه. اولیه برداشته شده است

هـم بـه لحـاظ اخالقـی و هـم بـه       ( اگر چه انسان، بر اساس حکـم اولیـه اسـالم     -1

، از هرگونه سخن زشت و بـدي نسـبت بـه دیگـران منـع شـده اسـت و        )جهت تشریع 

وقُولُـواْ   : فه که از خداوند امر به زیبا گویی فرموده استبالعکس، مانند این آیه شری

                                       
، مجموعه کامل این مصاحبه در آخر 257و  256اهللا صانعی، ص { یـ قاعده عدالت در فقه امامیه، مصاحبه مکتوب، آ1

  .باشد همین کتاب پیوست می
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هاي اهـل بهشـت    و درمورد ویژگی .و با مردم به نیکی سخن بگویید 1؛ للنَّاسِ حسناً

و بـه   2؛ لَـى صـرَاط الْحمیـد   یبِ منَ الْقَولِ وهدوا إلَى الطَّوهدوا إ : فرمایـد  چنین می

چنــین  و هــم. انــد تــرین راه هــدایت گردیــده انــد و بــه پســندیده پــاکیزه هــدایت شــده

! اي ایمان آورنـدگان  3؛ سدیداً الًیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَویا أ : فرماید می

لـیکن در جـایی کـه بـر     . از خدا پروا کنید و سخن صواب، محکم و مناسـب بگوییـد  

توانـد از خـود دفـاع و رفـع ظلـم کنـد، آن حکـم         کسی ظلم روا داشته شده و او نمی

خداوند  4؛ من ظُلم {رَ بِالسوء منَ الْقَولِ إیحب اللّه الْجه الَ اولیه برداشته شده است 

دارد سخن زشت بلند را، مگر در مورد فـردي کـه بـر او ظلـم وارد شـده       دوست نمی

بینـیم بـر اسـاس قاعـده عـدالت و نفـی ظلـم، حکـم حـرام بـودن            بنـابراین، مـی  . باشد

جـایی کـه ظلـم نباشـد و در      شـود بـه آن   گویی نسبت بـه دیگـران، محـدود مـی     زشت

ایـن  . ز به بدگویی بـا فریـاد بلنـد اسـت    که فرد مورد ظلم واقع شده باشد، مجا صورتی

اسالم بـا ایـن حکـم    . سازي ظلمِ ظالم و ستمگر است تجویز خود دلیلی بر مجوز رسوا

ــوم تشــفّی قلبــی و روحــی و روانــی بوجــود آورد و هــم    مــی ــراي مظل خواهــد هــم ب

  .خواهد ظالم را در جامعه رسوا کند می

کند در جنـگ اسـت،    می مورد دیگري که خداوند خود حکم اولیه را محدود -2

مـذموم و مـورد نهـی الهـی قـرار      ) بدون علت و دلیلی ( ها  اصل جنگ و کشتار انسان

گرفته است، اما اگر دشمن جنگ را آغاز کنـد و بـر جامعـه اسـالمی تحمیـل سـازد،       

چون این عمل تجاوز و ظلم است، اجازه جهاد به مؤمنان داده شده است؛ زیـرا مـورد   

  :فرماید ذا میل. اند ظلم واقع شده

 ُقَاتَلُونَ بِاینَ یلَّذنَ لونّاَذمظُل مإهیرٌا ولَقَد مرِهلَى نَصع نَّ اللَّه5؛  

                                       
  . 83ـ سوره بقره، آیه 1

  .24حج، آیه  ـ سوره2

  .70ـ سوره احزاب، آیه 3

  .148ـ سوره نساء، آیه 4

  .39ـ سوره حج، آیه 5
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به کسانی که بر آنها جنگ تحمیـل شـده اسـت، اجـازه جهـاد داده      

انـد و البتـه خداونـد بـر یـاري       شده؛ چون که مورد ظلم قرار گرفته

  .ستمدیدگان توانا است

هاي حرام جنگ ممنوع و مجـازات آن دو برابـر تعیـین شـده اسـت، امـا        در ماه -3

اگر کسی حرمت ماه حرام را پاس نداشت و اقـدام بـه قتـال کـرد، طـرف مقابـل هـم        

کند حرجـی نیسـت و    تواند مقابله به مثل کند و بر این شخص که مقابله به مثل می می

  :است خداوند در قرآن فرموده. حرمت براي او برداشته شده است

 اصصق اترُمالْحرَامِ ورِ الْحبِالشَّه رَامرُ الْحالشَّه 1؛  

  .، وحرمت شکنی قصاص دارد ماه حرام در برابر ماه حرام

تجاوز به حقوق و حریم دیگران امري ناپسند و حرام است، لذا خداوند مکـرر   -4

  :در قرآن نهی فرموده است

 َینتَدعالْم بحالَ ی واْ إنَّ اللّهتَدالَ تَعو 2؛  

تعدي و تجاوز به حقوق دیگران نکنید؛ زیرا خداونـد متجـاوزان را   

  .دارد دوست نمی

اي را مورد ظلـم و   اما در صورتی که دیگران با تعدي و تجاوزشان فردي یا جامعه

بـه کسـانی کـه مـورد سـتم و تجـاوز       ستم قرار دهند، خداوند حکم اولیه را برداشته و 

بنـابراین،  . انـد  دهد؛ چون مورد ستم قرار گرفتـه  اند، اجازه مقابله به مثل می قرار گرفته

این جواز بر اساس قاعده عدالت و نفی ظلم صـادر شـده و حکـم     کنیم که مشاهده می

  :فرماید لذا می. کند اولیه را محدود می

  کُملَیى عتَدنِ اعفَم اتَّقُواْ اللّهو کُملَیى عتَدا اعثْلِ مبِم هلَیواْ عتَدفَاع

  3؛واعلَمواْ أنَّ اللّه مع الْمتَّقینَ

                                       
  .194ـ سوره بقره، آیه 1

  .74؛ سوره یونس، آیه 55؛ سوره اعراف، آیه 87، سوره مائده، آیه 190ـ سوره بقره، آیه 2

  .194ـ سوره بقره، آیه 3
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پس هرکس به شما تعدي و تجاوز کرد، با او مقابله بـه مثـل کنیـد    

  .واز خدا پروا کنید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است

ر قرآن بسیار داریم که حکم اولیه محدود شـده اسـت و ایـن    از این نمونه احکام د

  .صورت گرفته است» اصل عدالت و نفی ظلم«محدودیت و استثنا به خاطر 

  سنّت -2

هم موارد بسیاري از محدود سـازي حکـم    در سیره عملی و روایات معصومین

در ایـن رابطـه بـه چنـد بـاب از      . اولیه به خاطر اصل عـدالت و نفـی ظلـم وجـود دارد    

  :کنیم هاي حدیثی به عنوان نمونه اشاره می کتاب

الدعوي علی غیر الواقع، للتوصل إلی الحقّ و دفع ظلم + فجواز الحلف «باب  -1

جایز بودن قسم در ادعایی که واقعیت ندارد، براي رسیدن به حقش  1؛»قضات الجور

  .و از بین بردن قضاوت ظالمانه قاضیان ستمگر

در این رابطه فتاواي فقیهان اهل سنّت و شیعه را که به اسـتناد همـین روایـات فتـوا     

  .هاي فقیهان بنگرید اند، در بخش دیدگاه داده

جایز  2؛»له المعسر، مع خوف ظلم الغریمعلی × الشهاد{ معدم جواز إقا«باب  -2

با ترس از ظلـم و سـتم بـر    ) به سختی و ناداري افتاده ( نبودن شهادت بر شخص معسر 

  .شخصی که زیان دیده است

 3؛ »...سائق الحاج إذا ظلم دابته و اسـتخف بصـالته و  × عدم قبول شهاد«باب  -3

ه چهارپـاي خـود سـتم کنـد و     نپذیرفتن شهادت سـاربان و راننـده حاجیـان، هرگـاه بـ     

  ... .نمازش را سبک بشمارد و

کسی که به فردي از اهل ذمه  4؛»...من ظلم ذمیاً و أخذ شیئاً من أموالهم«باب  -4

  ... .ظلم کند و چیزي از اموال ایشان را به ظلم بستاند

                                       
  .33، باب 76، ص 16ائل، ج؛ مستدرك الوس 43، باب 281، ص 23ـ وسائل الشیعه، ج1

  .19، باب 339، ص 27ـ وسائل الشیعه، ج2

  .28، باب 435، ص 17؛ مستدرك الوسائل، ج34، باب 381، ص 27ـ وسائل الشیعه، ج3

  .81ـ الجعفریات، ص 4
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  .مت تصرف مال یتیم به ظلم و ستمحر 1؛»تحریم أکل مال الیتیم ظلماً«باب  -5

ــا -6 ــول «ب ب قــاتلی کــه از روي ظلــم و ســتم   2؛»أنّ القاتــل ظلمــاً الیــرث المقت

  .برد خویشاوند خود را کشته است از او ارث نمی

عدم جواز حضور اإلنسان عند مـن یضـرب أو یقتـل ظلمـاً، مـع عـدم       «باب  -7

شـود و یـا کشـته     انسان در نزد کسی که از روي ظلم و ستم کتـک زده مـی   3؛»نصرته

  .نیست حضور پیدا کندشود، جایز  می

  .حرام بودن قتل از روي ظلم و ستم 4؛»تحریم القتل ظلماً«باب  -8

عقاب من أکل أموال الناس ظلماً، او سعی إلی السلطان بالباطل، أو تولّی «باب  -9

مجازات کسی که مال مردم را به ظلم و ستم بخورد، یا به  5؛»ظالم، أو منع مسلماً حقّه

ناحق به نزد حاکم از کسی سعایت کند، یا والیـت از سـوي سـتمگري را بپـذیرد، یـا      

  .مسلمانی را از حقش مانع شود

 6؛»أنّه یجوز للولد أن یخاصم والده إذا ظلمه و الیرفع صوته علی صوته«باب  -10

کند، به مخاصـمه و دعـواي نـزد     ه پدر بر او ظلم میجایز است براي فرزند هنگامی ک

  .تر کند قاضی برود، و لیکن نباید صدایش را از صداي پدر بلند

مع الشرط و استحباب الرفق بالفالحین } المسلمین، إ× عدم جواز سخر«باب  -11

جایز نبودن تمسخرمسلمانان، مگـر بـا شـرایطی و مسـتحب بـودن       7؛»و تحریم ظلمهم

  .کشاورزان و حرام بودن ظلم و ستم بر آنانمهربانی با 

هـاي حـدیثی کـه بـه عنـوان نمونـه در ایـن         تمامی روایات مذکور در ابواب کتاب

» قاعـده عـدالت و نفـی ظلـم    «قسمت آورده شده، یا از مواردي اسـت کـه بـر اسـاس     

                                       
؛ 480 ، ص2؛ علـل الشـرائع، ج  58، باب 190، ص 13؛ مستدرك الوسائل، ج70، باب 344، ص 27ـ وسائل الشیعه، ج1

  .335الرضا، ص فقه 

  .6، باب 146، ص 17؛ مستدرك الوسائل، ج 7، باب 30، ص 26ـ وسائل الشیعه، ج 2

  .4، باب 68، ص 28ـ وسائل الشعه، ج 3

  .1، باب 205، ص 18؛ مستدرك الوسائل، ج 1، باب 9، ص 29ـ وسائل الشیعه، ج 4

  .10، باب 292، ص 101ـ بحار األنوار، ج 5

  .36، باب 304، ص 27ـ وسائل الشیعه، ج 6

  .17، باب 472، ص  13؛ مستدرك الوسائل، ج 20، باب 63، ص 19ـ وسائل الشیعه، ج 7



  146 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

کند، و یا از موارد ابتنا حکم بـر قاعـده عـدالت و نفـی ظلـم       حکم اولیه را محدود می

 .است

  دیدگاه فقیهان -3

گـوییم کـه    گونه که در دو بخش کتاب و سنّت آوردیم، در این جا هـم مـی   همان

و  فقهاي بزرگ اسالم و بویژه فقهاي شیعه با تأسی بـه کتـاب خـدا و سـنّت پیـامبر     

اقـدام بـه محـدود سـازي احکـام      » قاعده عدالت و نفـی ظلـم  «، با تکیه به اهل بیت

مـواردي از آن را در بحـث فتـاواي فقیهـان بـر اسـاس قاعـده        . اند مطلق و یا عام کرده

  :کنیم هایی اشاره می در این جا هم به نمونه. عدالت و نفی ظلم ذکر کردیم

  :گوید اهللا صانعی می{ یآ

طبق آیات قرآن و ضرورت فقه شیعه، اسالم حکـم ظالمانـه نـدارد    

بِیدبِظَلَّامٍ لِّلْع کبا رمو،1 م امـر بـه عـدالت شـده    چنین در اسال هم    

إنَّ اللّه اْیانِ وساإلِحلِ ودرُ بِالْعشَاءإمنِ الْفَحى عنْهیى وي الْقُرْبیتَاء ذ2 

 ًالدعقًا ودص کبر تمکَل تتَمو 3      همـه احکـام خداونـد عادالنـه

به همین جهت، اگر ما رسـیدیم  . است؛ اصالً حکمی ظالمانه نداریم

این حکم در جایی ظالمانه است و یا اطالق دلیل یک حکم  که این به

آیات نفی ظلم و [ظالمانه است، فقیه آن اطالق را به حکم آن آیات 

یـا اگـر   ... دهد کند یا محکوم آن آیات قرار می تقیید می] امر به عدل

داند،  این حکم را عرف ظالمانه می که این یک جایی فقیهی برسد به

باید در دلیل آن حکم تصرّف کنـد و آن روایـت چـون بـر خـالف      

خودشان فرمودند، روایت بر خالف قـرآن  . قرآن است، کنار بگذارد

 4.را کنار بگذارید

                                       
  .46ـ سوره فصلت، آیه 1

  .90ـ سوره نحل، آیه 2

  .115ـ سوره انعام، آیه 3

  .291اهللا صانعی، ص { یـ قاعده عدالت در فقه امامیه، مصاحبه آ4



 

 

  مرجع تشخیص ظالمانه بودن حکمی

حاصـل  . در بحث مرجع تشخیص ظالمانه بودن حکمی، بـین فقهـا اخـتالف اسـت    

  :اختالف چنین استاین 

مرجع تشخیص ظالمانه بودن حکمی، عـرف مـردم در هـر زمـانی بـراي همـان        -1

  .باشد زمان می

  .مرجع تشخیص ظالمانه بودن حکمی، عرف مردم زمان شارع مقدس است -2

  .باشد مرجع تشخیص ظالمانه بودن حکمی، عرف عقال می -3

  .است، نه فهم مردم مرجع تشخیص ظالمانه بودن حکمی، خود شارع مقدس -4

جاست کـه از نظـر شـرع مقـدس کـدامیک از مـوارد فـوق مرجـع          حال سخن این

که بحث روشن شـود، نخسـت بایـد معنـاي عـرف و تقسـیم        تشخیص است؟ براي آن

گاه بـه دیـدگاه فقیهـان در بحـث مرجـع تشـخیص ظالمانـه         بندي آن را بیان کنیم، آن

  .بودن حکم، بپردازیم

  تعریف عرف -1

بایسـت از چنـد منظـر مـورد تعریـف و       ناخت مفهوم واژه عرف، آن را مـی براي ش

  .لغت؛ تفسیر؛ فقه و اصول: تفسیر قرار دهیم
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  تعریف واژه عرف درلغت: الف

انـد،   دانشمندان لغت شناس، عرف را در لغت به معـانی گونـاگونی تعریـف کـرده    

همگـان و پـذیرش   چه که مورد قبـول   آن«یا  »امري نیکو و پسندیده«مثالً به معناي 

به . اند معنا کرده »چه که عقل و شرع خوب بودنش را تأیید کند  آن«یا  »عقول باشد

لسـان  «در  منظـور  ابـن : کنـیم  هاي لغت اشاره می چند مورد از تعریف عرف در کتاب

  :گوید می »العرب

 ÷أ عرفـاً،  أواله :یقـال  .النکر ضد والعرف المنکر، ضد المعروف

مــا  هنـا  المعـروف ... النکـر  خـالف  {فوالعـار  والمعـروف . معروفـاً 

 ضـد  واحـد  والمعـروف  {فوالعـار  والعرف... األفعال  من یستحسن

  1.إلیه تطمئن و به تبساً و الخیر من النفس ما تعرفه کلّ هو و النکر،

  :آورد می واژه عرف را این گونه به تعریف »التعریفات« در جرجانی

 الطبـائع  تلقتـه  و العقـول  ×بشـهاد  علیـه  النفـوس  استقرّت ما العرف

  2.بالقبول

  :نویسد می گونه عرف را این معناي خود» المفردات«در  راغب

ما  المنکر و نه،حس الشرع أو بالعقل یعرف فعل لکلّ اسم والمعروف

 و 3مرُونَ بِالْمعرُوف وینْهونَ عـنِ الْمنکَـرِ   یاْ  :تعـالی  قال. بهما ینکر

 5اًوقُلْنَ قَوالً معرُوف ـ 4مرْ بِالْمعرُوف وانْه عنِ الْمنکَرِ اْو : تعالی قال

  6.7فمرْ بِالْعرْاْو :تعالی قال و اإلحسان، من المعروف: العرف و . ...

                                       
  .239 ص ،9 ج العرب، لسان افریقی،ـ ابن منظور 1

  .64 ص ـ التعریفات،2

  .71ـ سوره توبه، آیه 3

  .17ـ سوره لقمان، آیه 4

 .32ـ سوره األحزاب، آیه 5

  .199ـ سوره األعراف، آیه 6

  .332 - 331 ص القرآن، غریب +ف المفردات ـ راغب،7
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  تعریف واژه عرف در اصطالح مفسران: ب

 مبارکـه  سـوره  در یکـی . اسـت  رفتـه  کـار  قرآن مجید دو جـا بـه   در »عرف« کلمه

 بـه  کـه  ،1 آیـه  مرسـالت  مبارکـه  سوره در دیگري و معنا، همین در ،199 آیه اعراف

 199 آیـه  تفسـیر  در قـرآن کـریم   مفسـران  .اسـت  آمـده  »پیاپی و پشت سـرهم « معناي

  .اند پرداخته عرف به توضیح و تبیین معناي اعراف، سوره

المیـزان  «تفسـیر وزیـن خـود     در طباطبایی عالمه مرحوم بزرگ و معاصر مفسر

  :نویسد می واژه عرف تعریف در »تفسیر القرآن+ ف

 من المجتمع العقالء یعرفه ما هو العرف و 1مرْ بِالْعرْف اْو : قوله و

 و المجتمـع  ینکـره  ما بخالف بینهم، {یالجار {لجمیلا والسیر السنن

  2؛×الشاذ ×النادر األعمال من +عاالجتما العقل ینکره

» به نیکویی و پسندیدگی امـر کـن  «: فرماید میو فرمایش خداوندکه 

هـاي   عرف آن چیزي اسـت کـه عقـالي جامعـه از قواعـد و روش     

چه را که جامعـه   شناسند، به خالف آن پسندیده در بین خودشان می

و عقل جمعی از اعمال کمیـاب و غیـر مـأنوس، خـوش ندارنـد و      

  .پسندند نمی

  :گوید می »الجامع جوامع« تفسیر در طبرسی مرحوم عالیقدر شیعه مفسر

 مـن  الحمیـد  و األفعـال،  مـن  الجمیـل  و بـالمعروف : بالعرف امر و

  3؛الخصال

، یعنـی بـه   »به نیکـی و پسـندیدگی فرمـان بـده    «وفرمایش خداوند 

  .معروف و افعال زیبا و خصایل پسندیده فرمان بده

                                       
  .199ـ سوره األعراف، آیه 1

  .380 ، ص 8 ج القرآن، تفسیر +ف المیزان ـ طباطبایی، محمد حسین،2

  .491 ص ،1 ج الجامع، ـ طبرسی، جوامع3
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 واژه عـرف  تعریـف  ، در»البیـان  مجمـع « خـود  دیگـر  سـنگ  تفسیر گران در ایشان

  :گوید می

 {خصل کـلّ  هـو  و ،{فوالعـار  المعروف مثله و النکر، ضد العرف و

مـرْ  اْو ... النفـوس  إلیهـا  تطمـئنّ  و صوابها العقـول  تعرف ×حمید

 رْفبِالْعأو فعله العقل+ ف حسن ما کلّ هو و بالمعروف، یعنی 1؛ 

 {خصل بکلّ قیل و .العقالء عند القبیحاً و منکراً یکن لم و الشرع،+ ف

  2؛×حمید

و ماننـد او  . اسـت )  ناپسـندیدگی  (ضد نکـر  )  پسندیدگی (عرف 

است معروف و عارفه و آن عبارت از هر چیزي است که عقل و یا 

شرع انجام آن را پسندیده بداند و نزد عقال ناپسند و زشـت نباشـد؛   

  .اي عرف است و گفته شده، هر خصلت پسندیده

چـه از مفسـران    آن بـه ماننـد   سـخنی  واژه عـرف  تعریـف  در نیز سنّت اهل مفسران

 صـاحب  زمخشـري، : آوریـم  چند نمونه از سـخنان آنهـا را مـی   . اند گفته شیعه آوردیم

  :نویسد می »الکشّاف «تفسیر

  3؛األفعال من والجمیل المعروف العرف، و

  .عرف، عبارت از معروف و افعال زیبا و پسندیده است

بـه تعریـف واژه عـرف پرداختـه و     »  القرآن ألحکام الجامع«خود  تفسیر در قرطبی

  :گوید چنین می

 و العقول ترتضیها {حسن {خصل کلّ ،{فالعار و المعروف و العرف و

  4؛إلیها النفوس تطمئنّ

                                       
  .199ـ سوره األعراف، آیه 1

  .512 ص ،2 ج القرآن، تفسیر +ف البیان ـ طبرسی، مجمع2

  .190 ص ،2 ج ـ زمخشري، جاراهللا، الکشّاف،3

  .346 ص ،7 ج القرآن، ألحکام ـ قرطبی، الجامع4
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اي اسـت کـه    عرف و معروف و عارفه عبارت از هر صفت پسندیده

  .ها بدان آرامش یابند ها بدان رضایت دهند و جان عقل

  :است آورده خود در تعریف واژه عرف چنین »الکبیر التفسیر« در فخررازي

 اإلتیان من البد أنّه عرف أمر کلّ هو ،المعروف و {فالعرف والعار و

  1؛خیر من عدمه وجوده أنّ و به،

عبارت از هـر امـري اسـت کـه شـخص       ،عرف و عارفه و معروف

بشناسد بر این که از انجـام آن گریـزي نیسـت و بـودن آن کـار از      

  .نبودش بهتر است

 اصول و فقه در اصطالح عرف تعریف :ج

توجـه   را مورد عرف اصول و فقه از مسایل بسیاري در اگرچه اصول و فقه علماي

تعریف و توضـیح   از نوعاً اما اند، کرده به تشخیص عرف استدالل قرار داده و و بحث

 و فقـه  گونـاگون ابـواب   در مسـلم  امـر  یـک  عنـوان  بـه  اند، ولـی آن را  آن سر باز زده

 تعریـف  توضـیح و  و بحـث  به که کسانی اند اندك بسیار چه اما .اند بسته کار به اصول

هـایی را پدیـد    کتـاب  اصول و فقه در معاصر که علماي اند، لیکن پرداخته عرف واژه

وآن را بــه تعریــف  داده قــرار خــود بحـث  را از جملــه موضــوعات عــرف انـد،  آورده

 .اند نشسته

 ، ×العـاد  عرف، عـرف  بناي: مانند هاي گوناگونی واژه با اصولیان از عرف و فقیهان

العقـال،   عـادات  عقـال،  عـرف  الناس، ×عاد العادات، محاسن الناس، عمل عملی، سیره

... و النـاس  اتفـاق  عملـی،  اجمـاع  عقالیـی،  ارتکـاز  عقال، سلوك و طریقه عقال، بناي

 در بـاره  را متفـاوتی  هـاي  نگرش و هاي مختلف تعریف به همین جهت اند، کرده تعبیر

بنـا بـر   . باشـد  عـرف مـی   از متفـاوت  هاي برداشت نشانگر اند که کرده ارایه واژه عرف

  :بیان کنیم اصولیان را  و فقیهان سوي از تعریف این، مناسب است که چند

                                       
  .96 ، ص 5 ج الکبیر، التفسیر ـ فخر رازي،1
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  :است کرده تعریف چنین این را عرف که غزالی نسبت داده شده به

 الطبائع تلقته و العقل {جه من النفوس+ ف استقرّ ما العرف و ×العاد

  1؛بالقبول {لسلیما

ها استقرار  عادت و عرف آن چیزي است که از جهت عقل در نفس

  .هاي سالم آن را تلقّی به قبول کنند یافته باشد و طبیعت

کتــاب  از »األشــباه« شــارح کتــاب بیــري، از نقــل را بــه تعریــف ایــن عابــدین ابــن

جـاي   هـیچ  هـاي بـه عمـل آمـده در     در بررسی لیکن و 2.است کرده نقل »المستصفی«

 تعریـف،  این شباهت جهت به شاید بیري، 3.نشده است دیده تعریف این »المستصفی«

 کتـاب  در) ق .، هــ  710م( نسـفی   احمـد  بـن  سـوي عبـداهللا   از شـده  ارایـه  تعریـف  با

 ایـن  بیـان  از پـس  او کـه  این چه. است دانسته نسفی از را تعریف این ،»األسرار کشف«

ــدار مخطــوط +فللنسالمستصــفی  عــن...«: نویســد مــی هــامش در تعریــف، ــب ب  الکت

 4». ...{یّالمصر

  :گوید می عرف تعریف از واژه در سمعانی

  5؛{ملمعا بینهم فیما یتعارفونه و الناس یعرفه ما والعرف

چه که بین  عرف آن است که مردم آن را بشناسند و بشناسانند در آن

  .کنند رفتار میخودشان 

  :نویسد می این واژه تعریف در نسفی

                                       
 بـراي  شـده  ارایـه  تعریـف  نخستین را تعریف این دانشمندان از برخی. 114 ص ،2 ج رسائل، {ععابدین، مجمو ـ ابن1

 از پـیش  زیـرا  نیسـت؛  پـذیرفتنی  سخن، این که آن حال .)8ص فقهاء، ÷رأ +ف ×والعاد العرف. ك.ر. (اند دانسته عرف

 کتـاب  در) ق. ، هـ489 م( سمعانی است، او از تعریف این بپذیریم که اگر) ق.هـ 505 م( غزالی سوي از تعریف ارایه

  ) .49 ص االُصول، +ف {لّاألد قواطع. ك.ر. (کرده است تعریف را عرف »االُصول +ف {لّاألد قواطع« خود

  .114 ص ،2 ج ـ همان،2

 پرداخته است، بوده ربطی عادت و عرف بحث با راآنها  اي که گونه به غزالی، آثار دیگر در کاوش به که جا آن ـ تا3

  .پیدا نشد عادت و عرف درباره او از تعریفی هیچ شد،

  . 81 ص هامش أحکامه، و اُصوله االجتهاد. ك.ـ ر4

  .49 ص االُصول، +ف {لّاألد ـ قواطع5
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 الطباع تلقته و العقول شهادات {جه من النفوس+ ف استقرّ ما والعرف

  1؛بالقبول {لسلیما

ها استقرار یابـد از جهـت گـواهی     چیزي است که در نفس عرف آن

هاي سـالم آن را تلقـی بـه پـذیرش و قبـول       عقل و خرد، و طبیعت

  .کنند

  :گوید می عرف تعریف ابن نجیم در

 عند {لالمقبو ×المتکرّر اُمور من النفوس+ ف یستقرّ عما ×عبار ×العاد

  2؛{لسلیما الطباع

هـا اسـتقرار یابـد از امـور      چه که در نفس عادت عبارت است از آن

 .هاي سالم تکراري پذیرفته شده نزد طبیعت

  :است کرده تعریف گونه این را آن عالمی دیگر

  3؛ترك أو فعل أو قول من علیه ساروا و الناس تعارفه ما العرف

؛ از گفتـار   چیزي است که مردم بشناسند و بر آن سیر کننـد  عرف آن

 .یا کردار یا ترك آنها

  :کند این واژه را چنین تعریف می دیگري و شخص

  4؛فعل أو قول+ ف قوم جمهور ×عاد العرف

  .کردار استاي در گفتار یا  عرف، عادت همگی مردم جامعه

  :گونه سخن گفته است در تعریف از واژه عرف این اصولی عالمی

                                       
  .593 ص ،2 ج األسرار، ـ کشف1

  .93 ص والنظائر، األشباه نجیم، ـ ابن2

  .99 ص الفقه، اصول ـ علم3

  .50 ص حقوق، علم عمومی مقدمه ؛447 ص حقوق، ترمینولوژي. ك.ر نیز و ؛559 ص العام، +لفقها المدخلـ 4
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 یستدلّون قد...  عقلهم عنوان حیث من العقالء هم العرف من فالمراد

  1؛{فیالعر جهتهم و فهمهم عنوان المراد ویکون العقالء، ببناء

 شان اسـت،  همان عقال از جهت تشخیص عقلی عرف، از مراد یعنی

 همـان  عقال بناي از مقصود شود، بناي عقال استدالل میو گاه که به 

  .استآنها  عرفی فهم

 در دان حقـوق  یـا  فقیـه  کـه  اسـت  آن عرفـی  فهـم  از مقصـود  کـه  اسـت  واضح پر 

 آن خواسـتار  فالسـفه  کـه  یقینـی  و قطع دنبال به حقوقی و فقهی با مجهوالت برخورد

 آن دنبـال  بـه  مـردم  متعـارف  کـه  باشد اي اندیشه و تفکر طرز دنبال بلکه نرود، هستند،

 2.روند می

واژه  افـزودن  بـا  گـاهی  عـده  ایـن . انـد  برده نام »سیره« عنوان با عرف از علما برخی

 آن شــمول دایــره گســترش و توســعه یــا و کــردن محــدود و تقییــد درصــدد »عقــال«

 انـد و بـه   پیمـوده  مبالغـه  راه عـرف  شـمول  دایـره  مقید ساختن در اي هم عده 3.اند بوده

 از منظـور  که، باورند این بر این گروه. اند کوشیده عرف، تفسیر و اشتباه در تخصیص

 بـی  مخاطـب  و داشته حضور شرعی خطابات صدور زمان در که هستند کسانی عرف

 فهـم  اگرچـه  4.انـد  بوده معصومین و پیامبر سخنان و وحی پیام مستقیم و واسطه

 لـیکن  5اسـت،  مـؤثر  دینـی بسـیار   خطابـات  و شـرعی  ادله فهم در صدور، زمان عرف

بدون دلیل است و مورد پـذیرش   ادعایی زمان، از دوره یک به عرف منحصر ساختن

 .نیست

هاي گوناگون اهل لغت، تفسیر، فقه و اصول و با اسـتفاده   حال پس از بیان دیدگاه

 از اسـت  عبـارت  عـرف «: توان عرف را چنین تعریـف کـرد   ها می از همه آن تعریف

                                       
  .171 ص ،1 ج ـ بحرالفوائد،1

  .54ـ  53 ص حقوق، علم عمومی مقدمه ؛783 ص ،4 ج حقوقی، ـ دانشنامه2

 ،4 ج االُصـول،  علـم  +ف بحـوث  و ؛197 ص المقـارن،  للفقـه  {مالعـا  االُصول: شود مقایسه و مقابله خصوص این ـ در3

  .234ص

  .127 ص ،48 ش اندیشه، کیهان. ك.ـ ر4

  . 62 ص ،2 ج ،{یعالشر اُصول +ف الموافقات. ك.ـ ر5
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 یـا  انجام بر جامعه افراد میان در همگانی ویژه سلوك یا رفتار، یک مستمر جریان

 بـه آن  مردم جامعه نوع که پدیده، این ».کردار یا باشد گفتار خواه فعل؛ یک ترك

 نوعـاً از روي  عملی دهند، انجام مکرر صورت به و داشته باشند آشنایی و گرفته انس

 سـیره  ایـن . کننـد  مـی  آن اقـدام  انجـام  بـه  کراهـت  و نفرت بدون مردم که اراده است

شـان   خـود  آن واضـع  کـه  فعـل،  یـک  تـرك  یـا  برانجـام  مردم، عملی بناي و مستمره

 و قبــیح را آن بــا مخالفــت و الزم را آن از پیــروي اي اســت کــه باشــند، بــه گونــه مــی

  1.دانند می توبیخ و سرزنش نیز سزاوار متخلّف از آن را

  تقسیم بندي عرف -2

هـا گـاه بـا     ایـن تقسـیم  . مختلـف مـورد تقسـیم قـرار گرفتـه اسـت      عرف از جهات 

یکدیگر تداخل دارند، لیکن چون جهتشان متفاوت بوده است، ما نـاگزیر از بیـان آن   

  :هستیم

  عرف عام و عرف خاص -1

 اسـالمی،  هـاي  سـرزمین  مردمـان  بیشـتر  یـا  همـه  کـه  اسـت  عرفی :عام عرف :الف

 وحـی  زمـان  در چـه  جدیـد،  و قـدیم  از الهـی،  شـریعت  بـه  بنـدي  پـاي  از نظـر  صرف

 فرهنـگ،  زنـدگی،  سـطوح  در اختالفـات  همـه  وجـود  بـا  آن، از پـس  چه و ورسالت

 جاهـل  رجـوع  همانند. باشند پذیرفته را آن و داشته شرکت آن در نژاد و زبان محیط،

 از بسـیاري  بـر اسـاس آن   کـه  عـام  عـرف  ایـن  2.شـک  بـه  یقـین  نقـض  عدم و عالم به

 در گـاه  گیـرد،  مـی  خـود  بـه  سـامان  و نظـم  اجتمـاعی ـ عمـومی،    نهادهـاي  و ها پدیده

 3.شده است برده نام »عقال سیره و طریقه« یا »عقال بناي« عنوان با ها نوشته از اي پاره

                                       
در  .1387قم، علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات عرف، مرکز بر سیدعلی، درآمدي ماسوله، گلباغی ـ جبار1

  .ام تدوین بحث عرف از این کتاب بهره برده

 ،1 ج اسـالمی،  حقـوق  بـر  درآمدي ؛42 ص المقارن، للفقه {مالعا االُصول ؛19 ص الفقهاء، ÷رأ +ف ×والعاد ـ العرف2

  .366ص

 االُصـول  ؛221 ص اصـول،  و فقـه  مبادي ؛222 ص الجدید، ثوبه +ف الفقه اُصول علم ؛193 ص ،3 ج االُصول، ـ فوائد3

  .366 ص ،1 ج اسالمی، حقوق بر درآمدي ؛420 ص المقارن، للفقه {مالعا



  156 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

 ایـن . دارنـد  شـرکت  آن در خاصـی  گـروه  تنهـا  که است عرفی :خاص عرف :ب

 همچـون  ــ  مسـلمانان  از گروهـی  یـا  و محـدود  اي ناحیـه  بـه  اختصـاص  ازعـرف  قسـم 

 باشـد؛  مـی  عام عرف از تر فراوان مراتب به و 1دارد ـ پیشه و فنون وصاحبان دانشمندان

 اجتمـاعی،  جدیـد  هاي گروه پیدایش و جامعه همیشگی و مداوم تغییر و تحول با زیرا

مــثالً عــرف تجــار؛ عــرف . 2شــود مــی افــزوده هــا عــرف گونــه ایــن برتعــداد روز هــر

... . شناسان؛ عـرف متشـرعه؛ عـرف فقهـا و     جامعهگران؛ عرف پزشکان؛ عرف  صنعت

عرف هرگـروه  . کار برد این عرف در احکامی است که نیازمند نظر کارشناسی است

باشـد؛ مثـل مراجعـه بـه نظـر       اجتماعی، حاکی از نظر کارشناسی جمعی آن گروه مـی 

  .پزشکان

 قراردادي عرف مسلّم و عرف -2

 احراز اي گونه به معینی، مورد در فعر ارکان و عناصر هرگاه :مسلّم عرف: الف

 شـمرده  نظـم  مخـل  و زشـت  آن بـا  مخالفت آن، با انس و تکرار ي نتیجه در که گردد

 اسـت  آن مسـلّم  عـرف  سخن، دیگر به 3.گویند می »محرز و مسلّم عرف« آن به شود،

. اسـت  درآمـده  مسـلّم  عـادت  صـورت  بـه  جامعه براي زمان طول در تکرار اثر در که

 آثــار در مــثالً. اســت داده آن اجــراي بــه امــر و معتبرشــناخته را مســلّم عــرف قــانون،

 اجـراي  بـه  را متعـاملین  فقـط  نـه  عقود« :گوید می مدنی قانون 220ي ماده معامالت،

 به که هم نتایجی ي کلیه به بلکه نماید، می ملزم است شده تصریح آن در که چیزي

. باشـند  می ملزم شود، می حاصل ازعقد قانون موجب به یا عادت، و عرف موجب

 اثبات به متداعیین و بداند دادگاه باید داد رس موضوعه قوانین مانند را مسلّم عرف

  4».نیستند ملزم آن وجود

                                       
  .420 ص المقارن، للفقه {مالعا ـ االُصول1

  .562 ص العام، +لفقها ـ المدخل2

 مـدنی  حقـوق  ؛209 ص حقـوق،  مقـدماتی  کلیات ؛449 ص حقوق، ترمینولوژي ؛695 ص ،4 ج حقوقی، ـ دانشنامه3

  .143 ـ 142 ص ،4 ، ج )امامی(

  .34 ص دعوي، اثبات ي ـ ادله4
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مـثالً   .اند داده قرار قبول مورد قرارداد طرفین که است عرفی :قراردادي عرف: ب

عـرف   .نماینـد  موکـول  معاملـه  وقـوع  محـل  عـرف  بـه  را مبیـع  تحویـل  محل متعاملین

 عـرف  وجـود  بایـد  آن از منتفـع  و شـود  می تلقّی خارجی واقعه یک همانند قراردادي

  1.باشد نمی آن ي درباره تحقیق به مکلف داد رس و کند اثبات را مزبور

 غالب عرف رد ومطّ عرف -3

 آن افـراد  ي همـه  کـه  باشـد  اي گونـه  بـه  عرف فراگیري هرگاه :عرف مطرد: الف

 »شایع یا مطرد عرف« آن به نشود، دیده آن برابر در مخالفی عمل و پذیرفته را روش

  .گویند

 اقلّیتـی  سـوي  از افـراد،  اغلـب  و عموم وجود پذیرش با اگر ولی :عرف غالب: ب

  2.گویند می »غالب عرف« آن به گردد، مشاهده آن خالف عمل

 متأخّر عرف مقارن، عرف سابق، عرف -4

 سـپس  و بـوده  موجـود  واقعـه  حـدوث  از پـیش  که است عرفی :سابق عرف: الف

 .باشد شده منقطع

 ایـن . باشـد  داشـته  وجـود  واقعـه  حـدوث  هنگام که است عرفی :مقارن عرف: ب

 .است دارا را واقعه بر اثرگذاري توانایی لزوم درصورت عرف

 متـأخّر  واقعـه  حـدوث  هنگـام  از یا دعوا، منشأ از که است عرفی :متأخّر عرف: ج

 عـرف  ایـن  .باشـد  نداشـته  وجـود  واقعـه  حـدوث  یـا  دعوا، منشأ بروز هنگام ودر باشد

 بـا  گـاه  عـرف  ایـن  از. باشـد  نمـی  مند بهره اثرگذاري توانایی از مقارن عرف برخالف

 3.شود می برده نام نیز »طاري و الحق عرف« عنوان

                                       
  .35 - 34 ص ـ همان،1

  .448 ـ 447 ص حقوق، ترمینولوژي ؛91 ص اسالم، حقوق در حقوقی هاي ـ مکتب2

 از اي نمونـه  دیـدن  بـراي  چنین هم ؛9 ص والنظائر، األشباه نجیم، ؛ ابن90 ص اسالم، حقوق در حقوقی هاي ـ مکتب3

  .203 ص ،1 ج المحصول، ك،.ر آن، کاربرد
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  عملی عرف و لفظی عرف -5

  :است پذیر بخش عملی عرف و لفظی عرف گونه دو به سبب اعتبار به عرف

 با آن از گذشته در استعمالی که عرف یا محاوره، عرف :لفظی عرف: الف

 برده نام 3»{للغا أهل ×عاد« 2،»اللسان أهل ×عاد« 1،»التخاطب عرف« :چون هم عناوینی

 اهل ي شیوه :است از عبارت است، واژگان دایره در توجه و استفاده و مورد هشد می

 آن که اي گونه به 4آن؛ اصلی معناي غیر در عبارتی یا واژه استعمال در زبان یک

 و دور افتاده لغوي معناي از نتیجه در و گرفته خود به اي ویژه رنگ واژگان یا

 به »مسئولیت« واژه و ذکور فرزند براي »ولد« واژه همانندکاربرد 5.گردند می متفاوت

 عرف ذهن به آن اصطالحی معناي لفظ، اطالق از که هنگام این در 6.ضمان معناي

 عرف«طلبد،  می را اي خود قرینه اصلی معناي در آن استعمال و گردد می متبادر

 واژه کاربرد همانند. است گردیده مسلّم »عرفیه حقیقت« وجود و یافته تحقق »لفظی

 به عالم براي »فقیه« و کالم دانش به عالم براي »متکلّم« چهارپا و واژه براي »دابه«

 به لفظی عرف ازگونه توان می نیز را محلی هاي واژه از اي پاره امروزه 7.فقه دانش

 و فقه خاص هاي ویژگی از »لفظی عرف« مبحث که نماند ناگفته 8.آورد شمار

 دانسته اعمال به منحصر را عرف که جا آن از زمین باختر حقوق و است اسالم حقوق

  9.است گردانیده روي »لفظی عرف« باره در ازبحث است،

 در کـه  اسـت  عرفی .دارد قرار »لفظی عرف« برابر این عرف در :عملی عرف :ب

 بـر  را خـود  رفتـار  عمـل،  در جامعه و کند می خود نمایی مردم ویژه ازکارهاي بخشی

                                       
  .296 ص ،1 ج الفصول، ـ أحکام1

  .357 ص ،1 ج المحصول، ؛296 ص ،1 ج الفصول، ـ أحکام2

  .362 ص ،1 ج ـ المحصول،3

  . 51 ص حقوق، علم عمومی مقدمه ؛19 ص الفقهاء، ÷رأ +ف ×والعاد ـ العرف4

  .115 و114 ص ،2ج عابدین، ابن رسائل مجموعۀ ؛221 ص اصول، و فقه مبادي ؛117 ص ،1ج ـ المحصول،5

  .449 ص حقوق، ترمینولوژي ؛421 ص المقارن، للفقه {مالعا ـ االُصول6

  . 569ص  العام، +لفقها المدخل ؛326 - 325 ص ،1 ج االُصول، علم +ف ـ المستصفی7

  .221 ص اصول، و فقه ـ مبادي8

  .37 ص ایران، مدنی حقوق در عرف ـ نقش9
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 دانشـمندان  از برخـی  1.جوامـع  از بسـیاري  در معاطـات  بیع همانند. سازد می منطبق آن

 عـادي  اعمـال  هـاي  عـرف  :الـف  :انـد  دانسـته  پـذیر  بخـش  دوگونه به را »عملی عرف«

 آن زنـدگی،  عـادي  اعمـال  هـاي  عـرف  از مـراد  2.هـاي معـامالت   عـرف  :زندگی؛ ب

 زنـدگی  در و خوگرفتـه آنهـا   بـا  خـویش  روزمـرّه  زندگی در آدمیان که است اموري

 عـادت  برحسب و درآمده معمولی و رایج امر یک صورت به آنان اجتماعی یا فردي

 امـور  از خـود  چـه  اگـر  هـا  عـادت  و هـا  عـرف  گونـه  ایـن . نمایند می رفتارآنها  برسیاق

 و گردیـده  اي عدیـده  حقـوقی  آثـار  است منشأ ممکن ولی آیند، نمی شمار به حقوقی

 و امـالك  از اسـتفاده  نـوع  همانند .بپردازند نقش ایفاي به معامالت و احکام توجیه در

 مـبهم  نکـات  از اي پـاره  شـدن  وروشـن  توجیـه  در تواند می که منطقه هر در حیوانات

 از قصـد  کـه  اسـت  تصـرفاتی  معـامالت،  هاي عرف از مراد. نماید کمک اجاره، عقد

 ابـراء،  بیـع،  نکـاح،  ماننـد . باشـد  مـی  آن اسـقاط  و تسـویه  یا و حقوق ایجاد و انشاآنها 

  3.تسلیم و قبض

 عملـی  و لفظـی  عـرف  چـون  کـه  ایـن  یکـم؛ : شـود  اشاره نکته دو به باید جا این در

 آن از مـراد  رود، کار به مطلق طور به عرف واژه هرگاه دارند، قرار دیگر یک دربرابر

یـا   لفظـی  قید به نیازمند لفظی عرف معناي در عرف واژه کاربرد و است عملی عرف

  4.باشد آن گر بیان که است اي قرینه

 قـرار  توجـه  مـورد  معـامالت  عملـی،  عـرف  گونـه  در نوعـاً  چـه  اگـر  که این دوم؛

 اصـطالح  در و معـامالت  بـه  اختصـاص  عملـی  عرف که دانست باید لیکن گیرند، می

  5.است جاري نیز »عبادات« در و ندارد »توصلیات« اصول دانش

                                       
 و 421 ص المقارن، للفقه {مالعا االُصول ؛114 ص ،2 ج عابدین، ابن رسائل {عمجمو ؛221 ص اصول، و فقه ـ مبادي1

  .19 ص الفقهاء، ÷رأ +ف ×والعاد العرف) 52ـ16 ص حقوق، علم عمومی مقدمه. ك.ر نیز

  .19 ص الفقهاء، ÷رأ +ف ×والعاد ـ العرف2

  . 570 ـ 569 ص العام، +لفقها ـ المدخل3

  .449 ص حقوق، ـ ترمینولوژي4

  .4 ، ح 5 ب ،346 و 345 ص خمس، ، کتاب 6 ج الشیعه،وسائل . ك.ر نمونه عنوان به و ،222 ص ،2 ج سیاسی، ـ فقه5
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 حادث عرف -6

 عصرتشـریع  و اسالم ظهور از پس که است عرفی مستحدثه، سیره یا حادث، عرف

 کـه  اسـت  عرفـی  مسـتحدث،  عـرف  سخن، دیگر به. باشد آمده پدید گذاري قانون و

 در روابط فـردي  امروزه ولی شود، نمی دیده معصومین زمان در آن وجود از اثري

 عـرف  ایـن  بـه . ...  و چـاپ  تـألیف،  حـق  همانند. است عمل و توجه مورد اجتماعی و

 1.گویند نیز »طاري عرف«

 حکمی عرف موضوعی و عرف -7

 در کـه  را موضـوع  یـک  سـامان  و حـدود  کـه  است عرفی :موضوعی عرف: الف

 حکـم  کـه  اسـت  عرفی حکمی، عرف اما. کند می روشن است، نشده روشن نصوص

 بــودن مــدیون دلیــل، عرفــاً کــه چــک کشــیدن هماننــد. کنــد مــی رابیــان قضــیه یــک

 2.هستند حکمی عرف نشانه همگی عرفی امارات که است گفتنی.است

 حتـی  مـردم،  عموم براي کلی است حکمی بیانگر که جا آن از :حکمی عرف: ب

 کـه  موضـوعی  عـرف  بـرخالف . است آور الزام ندارد، اعتقادي آن به که کسی براي

 در زیـرا  3باشـد؛  نمـی  دارا نیسـت،  معتقـد  آن بـه  کـه  کسـی  بـراي  را الزامـی  گونه هیچ

 فـرد  بر حکم تا نپذیرفته تحقق حکم موضوع عرف موضوعی، اعتقاد به عدم صورت

 داننـد  مـی  اي موضوعی عرف در تنها را الزام عدم این از دانشمندان، برخی. باشد الزم

 بـه  ثبوتـاً  که اي موضوعی عرف خصوص در پردازد، اما می موضوع تنقیح به اثباتاً که

 را تـأثیري  گونـه  هیچ فرد مخالفت که باورند این بر است، آورده روي موضوع تنقیح

 بـه  موضـوع،  حقیقـی  فـرد  او، اعتقـاد  عدم و وجود مخالفت با که به جهت آن ندارد؛

 4.است یافته تحقق عرف وسیله

                                       
  .90 ص اسالم، حقوق در حقوقی هاي ـ مکتب1

 ،2 ج االُصـول،  علـم  +ف بحـوث . ك.ر نیـز  و ،53 ــ   52 ص حقـوق،  علـم  مقدمـه  ؛697 ص ،4 ج حقوقی، ـ دانشنامه2

  .132ص

  .132 ص ،2 ج االُصول، علم +ف ـ بحوث3

  .235 ص ،4 ج االُصول، علم +ف ـ بحوث4
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 فاسد عرف صحیح و عرف -8

 معارضـتی  و مخالفت شرع نصوص و قانون با که است عرفی :صحیح عرف: الف

 گونـه  ایـن . نگـردد  جلـب  اي مفسـده  یـا  و فـوت  مصـلحتی  آن انجـام  با و باشد نداشته

 و مـردم  واقعـی  مصـالح  بـا  موافـق  نامنـد،  مـی  عادالنه و صحیح عرف را آن عرف، که

 سـیره  و صـحیح  عـرف  بـین  دانشمندان از برخی 1.است آنان حقوقی زندگیدر  مؤثر

 2.پندارند می یکی را دو آن و نبوده قایل تفاوتی عقال

 سازگاري آن با و بوده مخالف قانون و شریعت با که است عرفی :فاسد عرف: ب

 مـردم  بین عرف این اگرچه .گردد می تباهی و فساد ترویج و گمراهی موجب و ندارد

 3.باشد، اما چون فاسد است مورد قبول و پذیرش نیست متعارف و رایج

 مرسل ممضا و عرف مردوع و عرف عرف -9

 تأیید و پذیرفتـه  شارع سوي از که است عرفی شرعی، عرف یا :ممضا عرف:الف

 .است داده گواهی آن درستی به وشرع شده

 نادرسـتی  به شرع و نشده پذیرفته شارع سوي از که است عرفی :مردوع عرف: ب

  .است داده گواهی آن

 آن پـذیرش  عـدم  یـا  پـذیرش  ي دربـاره  شـارع  کـه  اسـت  عرفی :مرسل عرف: ج

  4.است نداده گواهی آن نادرستی یا درستی به و سکوت کرده

  عرف عقال و عرف عوام -10

عبارت از عرفی است کـه رایـج در میـان نخبگـان اجتمـاعی و       :عرف عقال: الف

  .اند برخی آن را تعبیر به اجماع هم کرده. عقالي جامعه باشد

عبارت از عرف رایج در میان توده مردمی است که سر و کـاري   :عرف عوام: ب

  .با مباحث دقیق علمی و فنی ندارند

                                       
  .26 ص ،{فقهی بحوث {عمجمو ؛421 ص المقارن، للفقه {مالعا االُصول ؛555،  51 ص العام، +لفقها ـ المدخل1

  .224 ص اصول، و فقه ـ مبادي2

  .26 ص ،{فقهی بحوث {عمجمو ؛421 ص المقارن، للفقه {مالعا االُصول ؛555،  51 ص العام، +لفقها ـ المدخل3

  .215 ص ،2 ج الموافقات،. ك.ـ ر4
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نیسـت؛ زیـرا ایـن واژه در     منظور از عقال در این تقسیم، صرف داشتن عقل و خرد

برابر سفیهان بکار برده نشده است؛ بلکه منظور افرادي است که در میان جامعه شـهره  

رود کــه از خــرد بــر  انــد لــذا در برابــر تــوده مردمــی بکــار مــی بــه فهــم و خــرد ورزي

خوردارند و لیکن به مسایلی که سر و کار با خرد و خرد ورزي دارد، اشتغال ندارنـد؛  

  .اند توان گفت منظور از عقال همان نخبگان و متخصصان اجتماعی جهت می به همین

  عرف زمان خطاب و عرف مردم هر زمان -11

عبارت از فهم عرف مردم زمان خطابِ حکم و دسـتور   :عرف زمان خطاب: الف

در  مثالً مخاطبان آیات قرآن در عصر نزول، یا مخاطبان احادیث معصـومین . است

  .اند که مورد خطاب بوده زمان خود معصوم

منظور، فهم عرفی از یک حکم و قـانون در هـر زمـانی بـراي      :عرف هر زمان: ب

که زمان صدور با زمان فهم عرفـی فاصـله زیـادي هـم      ولو آن. مردم همان زمان است

  .داشته باشد

تواننـد یـک زمـان مشخصـی      این نظر نمی در بحث از عرف زمان خطاب، قایلین به

زیرا هم خطابات قرآن در طول بیست و سه سال نازل شده اسـت، کـه    را تعیین کنند؛

طبیعتاً مردم عصر نزول آیات در مکه، با مـردم عصـر نـزول آیـات در مدینـه، و مـردم       

مدینـه در ســال اول هجـرت، بــا مـردم مدینــه در سـال دهــم هجـرت، بســیار متفــاوت      

، بـا مـردم   ه معصـوم عالوه بر آن که مردم عصـر هـر امـامی از ائمـ    . اند اندیشیده می

حـال عـرف مـردم کـدامیک از ایـن      . انـد  عصر زمان امامی دیگـر هـم متفـاوت بـوده    

  شوند؟ ها، عرف زمان خطاب تلقّی می زمان

  توضیح

  :را مورد توجه قرار دهیم نکته چند و اقسام آن، باید بحث از عرف در

 مـورد  بـه  الزامـاً اختصـاص   جـا  شـده در ایـن   ذکر ها و عناوین تقسیم از یک هر -1

چنـد   توانـد  می هاي بیان شده عرفی از عرف هر بلکه ندارد، عرف از معین و مشخصی
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 در و عملـی  یـا  توانـد لفظـی   می) خاص  یا عام(  عرف مثالً. منطبق گردد آن بر عنوان

  .غالب و درعین حال ممضا یا مردوع باشد یا مطرد حال عین

     نـه عـرف خـاص    ،تشخیص عرف عـام اسـت   ،چه از نظر شرع حجت است آن -2

البته عرف خاص در مواردي بـه حکـم صـریح شـارع، مـورد قبـول اسـت؛ از بـاب         ( 

نظر عرف پزشکان زنان و زایمان در عیـوب موجـب فسـخ    : رجوع به کارشناس، مثل

... ) ر بعد از انعقاد و ظهـور لقطـه و   ضَعقد نکاح در زن، و نظر عرف زارعین دربیع خُ

بنـا بـراین،   . ر هر زمانی است، نه فقط زمان خطابـات و مالك عرف، جامعه اسالمی د

  .کنند هاي دیگر در چارچوب این نگاه شرع، معنا و مفهوم پیدا می تقسیم

طور که در البـالي مباحـث بیـان گردیـد، گـاه از عـرف بـه بنـاي عقـال،           همان -3

نام برده شده است، لـیکن حقیقـت آن اسـت کـه هـر      ... ارتکاز عقال، عادات مردم، و

بـه همـین   . از آنها بار معنایی خود را دارند و عرف نیز معناي خاص خود را داردیک 

  :جهت ناگزیریم که تفاوت عرف را با هریک از آن عناوین بیان کنیم

  تفاوت عرف و عادت

 مرجـع  و توجـه  مـورد  عـرف، کـه   پیرامـون مبحـث   فقهـی  هاي دربسیاري از نوشته

 بـه  آن از به شـکل جـداي    گاه و دتعا همراه به عرف گاه است؛ قرارگرفته شناخت

داننـد   اي که برخی آن دو را مترادف و نسبتشان را تسـاوي مـی   گونه به .است رفته کار

و برخی دیگر قایل به جدایی آن دو از یکدیگرند و نسبتشان را یا عمـوم و خصـوص   

  .دانند مطلق و یا عموم و خصوص من وجه می

 عـرف  کـه  باورند اند و براین معنا دانستهبرخی عرف و عادت را مترادف و هم  -1

گونـه   اما جـاي هـیچ  . دانند نسبت بین آن دو را تساوي می و واحدند اي پدیده عادت و

تردیدي نیست که عرف و پدیده عادت دو موضوع جداي از یکدیگرند کـه فقـه بـر    

  .اند ولی قایالن به جدایی خود بردو دسته. آن صحه گذاشته است

ایـن  . داننـد  ن عرف و عادت را عمـوم و خصـوص مطلـق مـی    گروهی نسبت بی -2

  :شوند عده، خود به دو گروه تقسیم می
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انـد؛ زیـرا عـادت شـامل      برخی عرف را عام و عادت را خاص تصـور کـرده  : الف

گـردد، پـس عـرف عـام اسـت و       شود و لیکن عرف شامل عمل و گفتار مـی  عمل می

  .عادت خاص

ند و معتقدنـد کـه عـرف خـاص و عـادت      ا اما برخی عکس این مطلب را گفته: ب

توان عنوان عرف  توان در زمره عادت دانست، اما نمی عام است؛ زیرا هر عرفی را می

  .را بر هر عادتی هم پوشی داد

 اسـت؛  وجه من خصوص و عموم عادت، و عرف بین گویند نسبت اي می دسته -3

 بـه  عـادت  یعنـی  است؛ آن به منحصر و افعال در برگیرنده تنها سو عادت یک از زیرا

 باشـد  مـی  تر گسترده آن شمول دایره عرف ولی است، نشده وارد الفاظ مباحث حوزه

از ایـن جهـت خـاص و    » عـادت «پـس   .گیرد بر می در نیز را گفتار از افعال، وگذشته

 اسـت،  واجتماعی جمعی جنبه داراي تنها عرف سو، دیگر از عام است، لیکن» عرف«

بـر   در نیـز  را فـردي  هاي جنبه اجتماعی، و جمعی مشترك جنبه از گذشته عادت ولی

 :گفـت  تـوان  می بنابراین،. پس از این جهت عرف خاص و عادت عام است. گیرد می

 برقـرار  وجـه  مـن  خصـوص  و عمـوم  نسـبت  معنـایی،  حـوزه  حیـث  از واژه دو این بین

  1.است

  عقال بناي و عرف تفاوت

 بـه آن  بسـیاري  کـه  چنـان  اسـت،  عـرف  هـاي  گونه از یکی خود عقال بناي اگرچه

 داراي دهنـده،  تشـکیل  عناصـر  جهـت  دو ـ ظـاهراً ـ از    ایـن  لـیکن  انـد،  کـرده  تصریح

 تشـکیل  عنصر چهارمین در عمل، بودن نیکو و مفید که گونه بدین. باشند می اختالف

 عـرف  دهنـده  تشـکیل  عناصـر  در کـه  حـالی  در. اسـت  گردیـده  قید عقال بناي دهنده

 عنصـر  چهـارمین  در بـودن  ارادي لـزوم  سـو،  دیگـر  از و شـود؛  نمـی  دیده قیدي چنین

 برابـر  در 2.نیست چنین عقال بناي در که آن حال و است شده قید عرف دهنده تشکیل

                                       
  . 83 ص أحکامه، و اُصوله االجتهاد ؛11 ص الفقهاء، ÷رأ +ف ×العاد و ـ العرف1

  .91 ص اسالم، حقوق در حقوقی هاي ـ مکتب2
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 نباید ولی نماید، پذیرفتنی می تفاوت این نخست نگاه در اگرچه: بایدگفت سخن این

 بـا  زیـرا  قرارگیـرد؛  پذیرش مورد زیاد تواند نمی اختالفی چنین که داشت دور نظر از

 و اصـول  ودانشـمندان  فقیهان دیدگاه از عقال بناي و عرف توصیف و تعریف به توجه

 بـه  نکتـه  ایـن  حقـوق،  و فقـه  گسـتره  در خاص و عام هاي عرف بررسی به توجه با نیز

 یافـت  عقال بناي و عرف دو عنوان هر در را ویژگی دو این توان می که آید می دست

 کـه  نیکو بـودن،  ویژگی مورد در توان می که این از گذشته. دانست منطبق دو هر بر و

 و تفسـیرپذیرش  بـود،  شده ارایه نیز عرف براي اصول و فقه دانشمندان برخی سوي از

  .نمود ارایه را نوعی مصلحت با همپوشی و همگانی مقبولیت

 و بنـاي  عرف نسبت میان خردگرایی، اندیشه از ثیر پذیريأت دانشمندان با از برخی

 هـاي  ویژگـی  دادن قـرار  بـه  و نسـبت  1انـد  وجـه دانسـته   مـن  خصوص و عموم عقال را

 از عـرف  بـا  عقـال  بناي بین فرق عنوان به بودن همگانی و همیشگی و با عقل موافقت

 کـه  عـده  ایـن  دیگـر  گفتـه  بـا  قدري سخن، این که چند هر 2.اند داده نشان تمایل خود

 ناسـازگار  شـمارند،  مـی  عـرف  هـاي  گونـه  از اي گونه و 3عرف از را اخص عقال بناي

  4.است

  متشرعه سیره و تفاوت عرف

 چـه  را متشـرّعه  سـیره  کـه  گیـرد  مـی  جـاي  ذهن در پرسش این گذشت، چه آن از

 گنجد؟ پاسـخ  می عرف هاي گونه از یک کدام در پدیده این و است؟ عرف با نسبتی

 وابسـته  متشـرّعه  سـیره  ي دربـاره  موجود هاي دیدگاه و تعاریف گزینش به پرسش این

 متـدینین  خصـوص  عملـی  روش و سـلوك  متشـرّعه،  سـیره  اگـر  که گونه بدین. است

 عنـوان  بـه  ـ  انحـا  از نحوي ـ به متشرّعه تشرّع و شریعت یا و 5شود، دانسته تشریع عصر

                                       
  .60 ص ،2 ج حقوقی، ي ـ دانشنامه1

  .448 ـ114 ص حقوق، ـ ترمینولوژي2

  .57 ص ،2 ج حقوقی، ي ـ دانشنامه3

  .448 ص حقوق، ـ ترمینولوژي4

  .167 ص ،×الجدید ـ المعالم5
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 »مـذهبی  عـرف « را آن باید صورت این در 1شود، داده قرار سیره براي تعلیلیه حیثیت

 در یـا  و درقـانون  کـه  چنـد  هـر  بـود،  خواهـد  خـارج  بحث محل از طبیعتاً که دانست،

 بـرده  نـام  اگرقیـود  اما. گیرد قرار عنایت و توجه مورد شرعی احکام استنباط و کشف

 توجـه  با صورت این در نگردد، لحاظ متشرّعه سیره خارجی تحقق و تعریف در شده

 در را آن بایـد  رسـدکه  مـی  نظـر  بـه  آن، بـراي  شـده  ارایـه  تعریـف  و متصور معناي به

 عـرف « ازگونـه  مـوارد،  از دیگـر  اي پـاره  در و »عـام  عـرف « از گونه موارد از اي پاره

 متشـرّعه  سـیره  دلیلی، گونه هیچ ارایه بدون برخی سخن، این برابر در. دانست »خاص

 بنـاي  هـاي  گونـه  از اي گونـه  را آن هـم  برخی و 2.اند شمرده »خاص عرف« ازگونه را

ارایـه   دلیلـی  خـود  گفتـه  بـراي  اینـان  3.انـد  دانسـته  محـدودتر ـ    اي دایـره  با البته عقال ـ 

  .اند نکرده

  متشرّعه و عقال سیره با متشرّعه و عقال ارتکاز تفاوت

و  دانسـته  ارتکاز اجمال عدم و سیره اجمال در را دو این فرق دانشمندان، از برخی

 سـامان  تـرك  یـا  فعـل  از) متشـرّعه   عقـال و سـیره   سـیره  ( سیره چون: دارند اظهار می

 جهـت  این از و است حکم نوع بیان از ناتوان که شوند می شمرده لُبی از ادله اند، یافته

 بـر  داللـت  از فعـل  هنگـام انجـام   که چند هر است، اجمال داراي) حکم  نوع تعیین (

 عقـال  ارتکـاز  اما باشد، می مند بهره وجوب عدم بر از داللت ترك فعل هنگام و جواز

 وجـوب،  ( حکـم  نـوع  تعیـین  توان و بوده اجمال از سیره ـ خالی  ـ برخالف متشرّعه و

 مقایسـه،  هنگـام  بـه  چـه  و تعریـف  هنگام به چه عده، این 4.است دارا را... )  و حرمت

 توضـیحی  متشـرّعه  و عقال ارتکاز در حکم نوع تعیین چگونگی و اجمال عدم درباره

 برخـی  کـه  را هایی راه نباید دو، این مقایسه هنگام به و جا دراین البته. اند نکرده ارایه را

                                       
  . 247 ص ،4 ج االُصول، علم +ف ـ بحوث1

  .366 ص ،1 ج اسالمی، حقوق بر درآمدي ؛253 ص اسالمی، حقوق استنباط ـ مبانی2

  .199 ص المقارن، للفقه {مالعا ـ االُصول3

  .200 ص المقارن، للفقه {مالعا ـ االُصول4



167    تبیین مفهوم و جایگاه عرف در احکام فقهی 

 

 انـد،  داده ارایه) متشرّعه  سیره عقال و سیره ( سیره از اجمال زدودن براي دانشمندان از

 کـه  دارد وجـود  نیـز  دیگـري  هـاي  فـرق  دو ایـن  بـراي  نمانـد،  ناگفتـه  .گرفـت  نادیده

 کـه  یافـت،  دسـت  آن به دیگري با یک هر کاربرد و تعریف مقایسه وسیله به توان می

  :است جمله آن از

 عقـال و  سـیره  ( سـیره  کـه  آن حـال  و اسـت  ذهنـی  امري متشرّعه یا عقال ارتکاز -1

  .است عملکرد یک) متشرّعه  سیره

 بـراي  کـه  تعریفی به توجه با و دانشمندان اکثر نظر بنابر متشرّعه یا عقال ارتکاز -2

 حـال  و باشـد  می) متشرّعه  عقال و سیره سیره ( سیره به وابسته و نیازمند شده، ارایه آن

  .نیست چنین سیره که آن

  اجماع و عرف تفاوت

 اجمـاع  و عـرف  بـین  موجـود  هاي فرق عنوان به را زیر موارد از دانشمندان، برخی

  :اند برشمرده

و  بـوده  مطـرد  همواره اجماع که آن حال و است مطرد و گاه غالب گاه عرف، -1

  1.ندارد معنا غالب اجماع

نـزد   در توانـد  نمـی  اجمـاع  که آن حال و باشد سودمند یا بد است ممکن عرف -2

  .باشد آور زیان و بد آن پیروان

محلـی کـه یکـی از     عـرف  هـاي متفـاوتی دارد،   گونـه  کـه عـرف   این به توجه با -3

محلـی   اجمـاع عنـوانی بـه نـام اجمـاع      ولی مـا در  دارد، هاي عرف است، وجود گونه

  2.نداریم

                                       
 اُصـوله  االجتهـاد . ك.ر نیـز  ،94 ص اسـالم،  حقـوق  در حقوقی هاي مکتب ؛420 ص المقارن، للفقه {مالعا ـ االُصول1

  .89 ص وأحکامه،

 محلی اجماع نوعی به تقریباً آنها که دهد می نشان را نکته این سنت، اهل اصولی دانشمندان سابق هاي نوشته ـ بررسی2

  .گرایش دارند



  168 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

 1نیسـت؛  شـرط  چیـزي  چنین اجماع در ولی است، شرط عمل عنصر عرف در -4

  2.برسد عمل به که این بدون باشد، داشته وجود آرا اتفاق صرفاً است ممکن زیرا

  مرجع تشخیص مفهوم، موضوع و مصداق احکام

زیـرا در فروعـاتش، مثـل    ( چه مسلّم است، جز در اصل وجوب مسایل عبادي،  آن

باز هم معیـار  ... ، معذوریت و عدم معذوریت، وقدرت و توانایی بر انجام عمل عبادي

در سایر مسایل و احکام شرعی مرجـع تشـخیص   . ) و مالك، عرف مردم جامعه است

هم عـرف عـام جامعـه، نـه سـایر       موضوع، مفهوم و یا مصداق، عرف جامعه است، آن

مواردي که در بحث مرجع تشخیص آورده شد؛ زیرا اغلـب فقهـا در ابـواب مختلـف     

آورند، مقصودشان عـرف عـام رایـج در     ه از نظرگاه عرف سخن به میان میفقه هرگا

تـوانیم   این مطلب را بیشـتر در ابـواب عقـود و ایقاعـات مـی     . بین مردم هر زمانی است

هاي فقهی فقیهـان را   براي روشن شدن بیشتر مطلب، مواردي از دیدگاه. مشاهده کنیم

  :کنیم در باب نقش عرف ذکر می

تـر باشـد،    هرچـه فقیـه، عرفـی   «: بر این باور است که قمی مرحوم میرزاي -1

و منظور ایشان، آشنایی فقیه با عرف کوچه و بازار جامعه خود  ».فقاهتش باالتر است

  3.است

بحث دیگرى که کاربردى و برخـوردار از ثمـرات و آثـار    : مالك صدق تعذّر -2

). کم یـابى  ( واعواز فقهى است، عبارت است ازمالك و معیار در صدق عنوان تعذّر 

  :گوید می مثالً مرحوم شیخ انصاري

اگر مثل مال تالف از قیمت ساقط شود، مانند آب کنار دریا، نسـبت  

به آبى که در بیابان خشک تلف شود و مانند یخ در زمستان، نسبت 

به یخى که در تابستان تلف شود، قول قوى، بلکه متعین این اسـت  

                                       
  .89 ص أحکامه، و اُصوله االجتهاد. ك.ـ ر1

  .94 ص اسالم، حقوق در حقوقی هاي ـ مکتب2

  .6، ص 1ـ میرزاي قمی، قوانین االُصول، ج 3
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وتبدیل به قیمـت  . [تعذّرعین است که چنین موردى داخل در حکمِ

  1.]شود مى

حال بحث در این است که معیار تشخیص معذوریت چیست؟ محقق ثانى بـر ایـن   

  :باور است که

  2.معیار در صدق عنوان تعذّر، تشخیص عرف است

هم از فقهایی است که بسیار عرف گرا است و در فقهـش،   مرحوم امام خمینی

هاي فقهی آن بزرگوار را ذکـر   هایی از دیدگاه نمونه .کند بر فهم عرف زمان تکیه می

  :کنیم می

ایشان در بحث وقف خانه براي سکونت فـردي معـین، عقـدي کـه داللـت بـر        -3

دانـد، و لـیکن بـا هـر لفظـی کـه عـرف تسـلط          ایجاب و قبول داشته باشد را الزم مـی 

دانـد و   یشخص موقوف علیه را از آن بفهمد، همان را براي ایجاب مـورد پـذیرش مـ   

  :گوید می

؛ سـواء    ...لو جعل ألحد سکنی داره مـثالً  ({ ثیحتاج کلّ من الثال

ن مدکسن، أو قدره بعمر أحدهما، أو قدره بزمان، ×أطلق و لم یتعی }

إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و قبـول مـن   ) أو سنتین 

  3. ...قول کلّ ما أفاد التسلیط المزبور عرفاً، کأن ی:الساکن، فاإلیجاب

در باب وصیت کسی که مورد وصیت را تعیین نکـرده اسـت،    امام خمینی  -4

  :گوید دهد و می تشخیص موضوع را به عرف رایج در جامعه موصی ارجاع می

، {صّخـا { کیفیّلو أوصی إلیه بعمل خـاص، أو قـدر مخصـوص أو    

أنـت  «: بأن قال  اقتصر علیه و لو یتجاوز إلی غیره، و أما لو أطلق ـ 

إذا کـان  } ـ من دون ذکرالمتعلّق، فاألقرب وقوعه لغـواً، إ » +صیّو

                                       
  .599، ص 1ـ مکاسب، ضمن محصل المطالب، ج 1

  .245 ، ص6 جامع المقاصد، جـ 2

  .1388، )ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 85، ص2اهللا صانعی، ج{ یـ تحریر الوسیله با حاشیه آ3
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عرف + فهناك عرف خاص و تعارف یدلّ علی المراد، فیتبع، کما 

إداء علی { یبحسب الظاهرـ الوال بعض الطوائف؛ حیث إنّ مرادهم ـ 

ما علیه من الدیون، و استیفاء مالـه علـی النـاس، و رد األمانـات و     

البضـائع إلــی أهلهــا، و إخـراج ثلثــه و صــرفه فیمـا ینفعــه ـ و لــو      

و المظالم { جببنظرالحاکم ـ من استئجار العبادات و أداء الحقوق الوا

علی { ینالمدار هو التعارف، بحیث یکون قر: {لجملو با... . و نحوها

  1.ه، فیختلف باختالف األعصار و األمصارمراد

کنـد کـه    تشخیص غبن را موکول به نظر عرف مـی  در بحث خیار غبن امام -5

  :گوید تشخیص مصداق است، و می

+ فأن یکون التفاوت بما ال یتسامح فیـه  ) الغبن ÷ أ( ویشترط فیه 

، و تشخیص ذلک موکول إلی العرف، و تختلف {ملمثل هذه المعا

ذلک، فربما یکون التفاوت بنصف العشر ـ بل بالعشرـ + ف المعامالت

مما یتسامح فیه، و الیعد غبناً، و ربما یکون بعشـر العشـر غبنـاً و ال    

  2.یتسامح فیه، و ال ضابط لذلک، بل هو موکول إلی العرف

فهم از لفـظ ایجـاب را بـه تشـخیص عـرف واگـذار        در عقد اجاره هم امام -6

  :کند عریف مینموده و آن را چنین ت

ــار  ــد اإلج ــد      : ×عق ــاب ـ ال ــی اإلیج ــتمل عل ــظ المش ــو اللف الّ ه

أو { لمنفعلتملیک ا{ مستتبع، {صّخا{ فعلی إیقاع اضا+ فبالظهورالعر

  3.العمل بعوض ـ والقبول الدالّ علی الرضا به و تملّکها بالعوض

                                       
  .102و 101، ص 2ـ همان، ج 1

  . 512، ص 1ـ همان، ج 2

  .1، مسأله 556 ، ص1ـ همان، ج 3
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 مستودع امین است و اگـر مـال نـزد او تلـف    : فرماید می در بحث ودیعه امام -7

سـپس  . شود، یا دچار عیبی گـردد ضـامن نیسـت، مگـر در صـورت تفـریط و تعـدي       

  :گوید مرجع تعیین و تشخیص مصداق تعدي را عرف دانسته و می

محافظتها، و ترك ما یوجب حفظهـا  + فأما التفریط، فهو اإلهمال 

 1.... ؛ بحیث یعد معه عند العرف مضیعاً و مسامحاً ×علی مجري العاد

رسد، انجـام آن   گاه که به بحث اطعام مساکین می آن کفارات، امامدر باب  -8

کـه بـه    که مساکین را سیر گردانـد، و دیگـري آن   یکی آن: کند را به دو شکل بیان می

مـالك را  » اشـباع «امـا در  . آن افراد طعام تحویل دهد، که نباید کمتر از یک مد باشد

  :گوید عرف قرار داده و می

لّ ما یتعارف التغذّي و التقوت به لغالب الناس؛ األشباع ک+ فیجزي 

÷ّ من المطبوخ، و ما یصنع من أنواع األطعمه؛ و من الخُبـز، مـن أ  

  2.... جنس کان مما یتعارف تخبیزه

کنـد، از   مواردي را ذکر مـی  در بحث نفقه زن که بر مرد واجب است، امام -9

اش، سـپس   گی و اجتماعیجمله گرفتن خدمتکار براي زن، بر حسب موقعیت خانواد

در رابطه با کل موارد نفقه، که از مـوارد تعیـین مصـداق اسـت، ارجـاع بـه تشـخیص        

  :گوید کند و می عرف می

و . جمیع المذکورات+ × فواألولی إیکال األمر إلی العرف و العاد

ـ أیضاً ـ تالحظ ما  + فهاآلالت و  األدوات المحتاج إلیها، + فکذا 

  3.تسکن فیها+ لتا بحسب حاجات بلدها اهو المتعارف ألمثاله

فراوان است کـه تشـخیص مفهـوم     گونه موارد در فرمایشات امام خمینی از این

  .اند یا موضوع و مصداق را محول به عرف کرده

                                       
  .20، مسأله 586، ص 1ـ همان، ج 1

  .13، مسأله 125، ص 2ـ همان، ج 2

  . 8، مسأله 322، ص 2ـ همان، ج 3
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فقـط مربـوط بـه     ،نقـل شـد   حضـرت امـام   هـاي  دیدگاهچه تا به حال درباره  آن

یک نظر بـاالتري هـم   . مصداق بود مفهوم یا موضوع و یا مرجعیت عرف در تشخیص

کـه اسـالم    وآن ایـن  .ندا هبرداشت کرد 1هست که برخی از سخنان امام در بحث تقلید

اهللا زنجـانی نیـز همـین را    { یآ .هاي عقالیی را در طول تاریخ امضا کرده اسـت  ارتکاز

 ؛الدین حاشیه است به ارتکازهـاي عقـ   :گوید به تعبیر دیگر این نظریه می 2.اند فرموده

 ،دانـد  این نظریه ابزار استکشاف را وسیع می. یعنی هرجا حاشیه نبود به متن عمل کنید

زمانی منکشفمان مضیخـاتم   ،چـون دیـن اسـالم   ؛ ع استق است وگاهی کاشف موس

امصار آمده، پس به فکر آینده نیـز   ها در جمیع اعصار و براي همه انسان ادیان است و

د به این است کـه اصـل   مقی ارتکازات جدید در کلمات امام،البته امضاي  .بوده است

در بـاب   مـثالً . موضوعش محدود بوده است ولی ،ارتکاز در زمان شارع وجود داشته

ن پیچیـده نبـود، اصـل ارتکـاز     مانند اآل ،ل فقهی آن زمانیکه مسا با این ارتکاز تقلید،

شـاید  . داننـد  ي زنجـانی مـی  نظر امام را مانند نظر آقـا  3ولی برخی ،تقلید وجود داشت

 به علم امـام  از تعبیر حضرت امام دهند، افرادي که چنین نظري را به امام نسبت می

گویند فرقی ندارد که امام به چـه ارتکـازي    می و 4اند مالك گیري کرده ،معصوم

معلـوم نیسـت کـه    . علـم دارد  هـم  زیرا امام به همه ارتکازات جدیـد  علم داشته باشد؛

کـه   ،بیشتر در جایی است ،بلکه ظاهر کالم ایشان ،این را گفته باشند حضرت امام

آقـاي زنجـانی نیـز    . ولـی در عمـل عقـال بـروز نیافتـه اسـت       ،ارتکاز قابل حس اسـت 

کننـد کـه امضـاي ارتکـاز جدیـد در جـایی اسـت کـه امکـان ردعـش بـا             تصریح می

رد، امضـا نیـز   جایی که امکان ردع به هیچ وجـه وجـود نـدا    عمومات وجود دارد وآن

ــی ــراز نم ــود اح ــري اهللا{ یآ 5.ش ــه،  منتظ ــب محرم ــم در مکاس ــی   ه ــاز عقالی ارتک

  6.داند مستحدث را قابل امضا می
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اهللا صانعی در بحث مرجع تشخیص ظلم، بر این باور اسـت کـه تشـخیص    { یآ -10

  :دارد ظلم به عهده عرف عام جامعه است؛ و اظهار می

گرچه غالباً، بلکه دایماً، عقل و عرف در مصـادیق ظلـم و منشـأ آن    

است، ولی به هر حال، اگـر عـرف چیـزي را از مصـادیق      هماهنگ

هـاي عقلـی، آن چیـز را     ها و دقـت  ظلم دانست و عقل با موشکافی

ظلم ندانست، نظر عرف در تطبیق احکام مترتّبه در شـرع بـر ظلـم    

متّبع است و نظر عقلی غیر متّبع؛ چـون لسـان ادلـه احکـام، لسـان      

ذکر شده از موارد مسلّم در فقه اسـت،   مسألهعرف و مردم است و 

و بـر  . »هـاي عقلـی، مقـدم اسـت     نظر عرف بر دقت« :که گفته شده

س هم، فتواي همگان بر عدم نجاست رنـگ باقیمانـده از   همین اسا

خون، در مثل لباس و غیره است؛ چون رنگ خون عرفاً خون نبوده 

و معیار در فهم ادله همان عرف است، گرچه از نظر عقلـی، تحقـق   

پس خون بـا رنگـش هـم موجـود     . عرض بدون جوهر محال است

ر متّبـع  است و از جهت دقت عقلی باید نجس باشـد، لکـن آن نظـ   

نبوده و فتواي بر طبق آن و حکم به نجاست لباس شسته شده، کـه  

رنگ خون در آن مانده، بر حسب نظر همگان، فتواي به غیر ما انزل 

  1.اهللا و بر خالف موازین فقهی است

ایشان در جاي دیگر، در دفـاع از مرجعیـت عـرف بـراي تشـخیص مفهـوم و        -11

  :گوید مصداق می

ر اصل تشـخیص مفهـوم و هـم در تطبیـق     به هر حال، عرف هم د

اساسـاً،  . چند شـاهد عـرض کـردم   . مفهوم بر مصداق حجت است

بِلسانِ قَومه {إوما أَرسلْنَا من رسولٍ  اطالق 
خواهـد   همین را مـی  2
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، در فهم مفهوم است؛ آیا مفهوم امر، بِلسانِ قَومه {إ بگوید؛ یعنی 

امـا در  . الرجحان؟ این بحث مفهـومی اسـت  وجوب است یا مطلق 

غالب مباحث، مشکل در مصادیق است و نظـر عـرف در مصـادیق    

اگر ما تشخیص مصـداق را از عـرف   . هم مثل مفاهیم، حجت است

بگیریم و بگوییم فقه به تشخیص مصداق کار ندارد، دیگر نیـاز بـه   

فقه نداریم؛ چون مفـاهیم، معلـوم اسـت و در اصـول از آن بحـث      

  1.ماند کنند و بحثی براي فقه نمی می

  :گوید می اهللا منتظري{ یآ -12

تواند براي دیگران کـه   اراده عمومی جامعه در یک زمان خاص نمی

کنند حجـت شـرعی یـا عقلـی      در زمان یا مکان دیگري زیست می

حتی اگر بعضی مفاهیم و امور اجتماعی مـورد توافـق و اراده   . باشد

اي که همه یا اکثریـت مـردم جهـان     گونه عام جهانی قرار گرفت، به

ماننـد بسـیاري از مـواد    ( آگاهانه و با اختیار به آن رأي مثبت دادند 

در ایـن صـورت امـور مـذکوره بـه      ) اعالمیه جهانی حقـوق بشـر   

مقتضاي ادله وجوب وفاي به عقود و تعهدات، هرچند بـراي نسـل   

م معاصر و حاضـر اعتبـار عقالیـی و شـرعی خواهـد داشـت و الز      

هاي آینـده تـا مجـدداً نظـر خـواهی       باشد، ولی براي نسل االجرا می

  2.نشود الزم االجرا نخواهد بود

شود که فهم، اراده، توافقات اجتماعی، و حتـی   از فرمایش ایشان چنین استفاده می

معاهدات، در یک زمان خاص، اعتبار شرعی و عقالیـی بـراي همـان زمـان را دارد و     

پـس فهـم عـرف یـک زمـان، بـراي زمـانی دیگـر         . تباري نداردهاي بعد اع براي زمان

  .که عرف زمان بعد هم، همان فهم عرف پیشین را داشته باشند معتبر نیست، مگر آن

                                       
  .290اهللا صانعی، بخش گفتگو، ص { یـ همان، مصاحبه با آ1
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؛ آیا به نظر شما میان منشـأ  اند ظلم را به عقلى و عرفى تقسیم کرده. 1سؤال 

 حکم عقلى و عرفى ظلم تفاوتى وجود دارد؟

 ًبلکه دائمـاً عقـل و عـرف در مصـادیق ظلـم و منشـأ آن هماهنـگ         ،گرچه غالبا

اســت، ولــى بــه هــر حــال اگــر عــرف چیــزى را از مصــادیق ظلــم دانســت و عقــل بــا  

هاى عقلى آن چیز را ظلم ندانست، نظـر عـرف در تطبیـق احکـام      ها و دقّت موشکافى

لسـان   ،ه احکـام ون لسان ادلّمترتّبه در شرع بر ظلم متّبع است و نظر عقلى غیر متّبع؛ چ

: ى ذکر شده از موارد مسلّم در فقه اسـت کـه گفتـه شـده     عرف و مردم است و مسأله

هاى عقلى، مقدم است و بر همین اساس هم فتواى همگان بـر عـدم    نظر عرف بر دقّت

؛ چـون رنـگ خـون عرفـاً     نجاست رنگ باقیمانده از خون در مثل لباس و غیره اسـت 

ادلّه همان عرف است؛ گرچه از نظر عقلى، تحقـق عـرض   خون نبوده و معیار در فهم 

پس خون با رنگش هم موجود است و از جهت دقّت عقلـى  . بدون جوهر محال است

کن آن نظر متّبـع نبـوده و فتـواى بـر طبـق آن و حکـم بـه نجاسـت         یباید نجس باشد، ل

 لباس شسته شده که رنگ خون در آن مانده، بر حسب نظر همگان فتـواى بـه غیـر مـا    

 .أنزل اهللا و بر خالف موازین فقهى است

را به تعلیقى و تنجیزى )  اعم از عرفى و عقلى (در تقسیم دیگر ظلم . 2سؤال 

و ظلم تعلیقى را مقید به عدم تجویز شارع و ظلم تنجیزى را مطلق  اند تقسیم کرده
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در نظر حضـرت عـالى آیـا چنـین     . که با تجویز شارع معارضت دارد اند دانسته

 مى صحیح است؟ یعنى آیا عقل و عرف ظلم تعلیقى دارند یا نه؟تقسی

 قسمى از ظلـم  هایى که برمى اصوالً چنین تقسیم هـا و ایـن    گردد به عدم حرمت

؛ چـون  مـن المـذهب تمـام نیسـت    × که شارع اجازه ظلم را بدهد عقالً و نقالً و ضرور

. ورد جواز شرعى قرار گیـرد قبح ظلم قبح ذاتى است، نه بالوجه و االعتبار، تا بتواند م

 {بلغیـر قـا   {تیّالـذا  {لعقلیّو األحکام ا ؛پس عقل هم حکم به قبح همه مصادیق آن دارد

 .للتخصیص ال من الشارع و ال من قبله

 .و هو کماترى ،حکم العقل و درکه+ ففواضح للزوم التناقض  ،ا من قبلهمأ

حکـم   {لفلرجوعه إِلـى تجـویزه الظلـم القبـیح ذاتـاً و مسـأ       ،ا من الشرع و النقلمأو 

فـانّ حکـم    ،{ئصـل البـرا  أو  {لحجّیباب مثل ا +فنّما تکون إ +علیقتلاو  ÷العقل التنجیز

یجاب االحتیـاط و کـذلک   إمثالً موقوف و معلّق على عدم جعل الشارع  {ئالعقل بالبرا

بـل ال   ،ى عـدم ردع الشـارع عنهـا   شـرعاً معلّـق علـ    ×الممضا ،بناء العقالء {بحجیّحکمه 

مثالهـا  أ +فل األمر و لیس لـه  وأمثالها معلّق و موقوف من أ +فنّ حکمه أیخفى علیک 

حکمـه  + فال تقسـیم   {لحقیقا +ففمر من األمور أو الموقوف على  ،+لتعلیقالحکم ا }إ

بل بیان للمعلّـق و الموقـوف    ،حکمه +ف {لالشارع لیست دخا {لکما أنّ دخا ،مثالهاأ+ ف

ـ  أ ÷والموضوع الذ ،علیه ق و الموقـوف علیـه   ناط العقل حکمه بنفسه على ذلـک المعلّ

 .فتدبر جیداً ،بیان الموضوع أیضاً یکون بنظر العقل و تعلیقه {لحقیقا +فف

مثالً در  (معیار در تشخیص مخالفت حکم روایت با قرآن : اید فرموده. 3سؤال 

گیرید که  چگونه از این مسأله نتیجه مى. عرف است)  ى از ظلمى و نهآیات نف

اى شاید ادعا شود این  معیار در تشخیص ظالمانه بودن حکم نیز عرف است؟ نکته

چه بسا معیار تشخیص مخالفت با . اى میان این دو مطلب نیست است که مالزمه

حکم قطعـى  ع یا قرآن را عرف بدانیم، ولى معیار تشخیص ظالمانه بودن را شر

چـه   ى عرف در این زمینه عبارت از تطبیق آن پس وظیفه. تنجیزى عقل بدانیم

 .دانند، با مفاد روایت است مى شرع و عقل ظلم
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    ت نظر عرف در تشخیص مخالفت روایات با قرآن که از امـور مسـلّمهدر تمامی

صـلوات   (در حجیت أخبار آحاد است، و در روایات، پیامبر اسالم و ائمه معصـومین  

، هـیچ گونـه فرقـى در مخالفـت     انـد  عنایت زیادى روى آن داشته)  اهللا علیهم اجمعین

شود؛ چون آن روایات هم مثل بقیه السنه ادلّه محول بـه   مفهومى یا مصداقى دیده نمى

و نظـر عـرف تبعـاً لسـیدنا      1 وما أَرسلْنَا من رسول إِالَّ بِلسانِ قَومه : نظر عرف اسـت 

و غیره من المحققین همان طرز که در فهـم مفهـوم معتبـر اسـت، در      االستاذ االمام

گردد به فهم از دلیـل و لسـان آن کـه     تشخیص مصادیق هم معتبر است و هر دو بر مى

 .باشد و بناء معتبر مى ×ًو سیر {ًسنّلسان قوم است و کتاباً و 

ه اصوالً معانى و مفاهیم کلّیه کمتر نیـاز بـه عـرف دارد و    اگر نگوییم ک ،و بالجمله

چـه نیـاز بـه عـرف در آن مسـلّم اسـت،        به خود روشن است، بـه طـور قطـع آن    خود

اگـر تشـخیص مصـداق     }باشـد، وا  مى تشخیص مصادیق نسبت به آن مفهوم ارتکازى

م چـون مفهـو   ؛مانـد بـراى عـرف    اگـر نگـوییم جـایى نمـى     ـ را مربوط به عرف ندانیم

حداقل نیاز به عرف در حد بسیار اندك و نـادر خواهـد بـود؛     ـ  ارتکازى روشن است

؛ گرچـه  ها را تعریف نمایـد تواند یک مفهوم جامع از آن چراکه معموالً عرف هم نمى

مفهـوم   أالتـرون أنّ . تواند معنى و مفهوم ارتکازى خود را بر مصادیق تطبیـق کنـد   مى

فراده أارتکاز العرف على النحو الجامع لجمیع  +فله من الوضوح  الماء و تعریفه مع ما

بعــض المصــادیق للمــاء  +ف و لــذلک وقــع الشــک ،المــانع عــن غیــره بــین و ال مبــین

 .و ماء مضافأالمضاف من أنّه ماء 

 هاى متفـاوت تغییـر   هاى متفاوت یا زمان آیا مصادیق ظلم در عرف. 4سؤال 

ثبت، معیار در تشخیص مخالفت حکم روایت با کند یا نه؟ در صورت پاسخ م مى

عرف چه زمانى است؟ سه احتمال وجود )  در آیات نفى و نهى از ظلم (قرآن 

 :دارد

                                       
 .4 هآی) 14(ابراهیم  ـ1
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عرف زمان شارع که در این احتمال حکم سه صورت زیر چگونه : احتمال اول

 :است

دانیم در زمان  دانیم آن حکم در زمان ما ظلم عرفى است، ولى نمى مى) الف

 ظلم بوده است یا نه؟شارع 

دانیم که امروز ظلم  دانیم آن حکم در زمان شارع ظلم نبوده، ولى مى مى) ب

 .است

 .دانیم که امروز ظلم است دانیم در زمان شارع ظلم بوده یا نه، ولى مى نمى) ج

این احتمال بدین معنا خواهد . عرف هر زمان براى مردم همان: احتمال دوم

در گذشته مخالف قرآن نبوده، ولى امروز مخالف بود که ممکن است حکمى 

 :در این حالت پاسخ اشکال زیر را چگونه باید داد. قرآن باشد

نفى صدور خبـر مخـالف قـرآن    » عرض اخبار به قرآن«ظاهر روایات ) الف

 .کند است؛ درحالى که احتمال فوق نفى صدور نمى

 .ع شریعتبنابر این احتمال، شریعت تابع عرف است، نه عرف تاب) ب

. هـا  هـا و فرهنـگ   هـا و مکـان   ى زمان عرف مشترك میان همه: احتمال سوم

بنابراین احتمال، اگر امروز بدانیم حکمى در فرهنگ ما ظالمانه، و به تبع، مخالف 

ى زمان، حتى  توان احراز کرد که این حکم در همه مى قرآن است، از چه راهى

 .مانه استدر آینده، ظال

         الً، اختالف در مصادیق ظلم را اول بایـد پیـدا کـرد و بعـد قضـاوت نمـود تـااو

عنـوان ظلـم در قـرآن و     ،حال کن على أيیقضاوت نسبت به یک امر واقعى باشد، ول

مثل عنوان ضرر و حرج است که مورد نفى قرار گرفته و لسانشان حـاکم   {قطعیّسنت 

تفاوتش گفته شـود،  ها در مورد مصادیق مى آن پس هر چه درباره. بر ادلّه احکام است

شـود و همـان طـرز کـه در رابطـه بـا موضـوع آن دو         درباره ظلم هم همـان گفتـه مـى   

بر همه ادلّه احکام معیار تحقق مصداق آنها در  )ال حرج و ال ضرر ( ى حاکمه  قاعده

شـود یـک امـرى زمـانى مصـداق حـرج و        باشد و مى مى هر زمانى براى اهل آن زمان
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باشد و حاکم بر اطالق دلیل حرمت آن امر باشـد و آن امـر و موضـوعش بـراى     ضرر 

کسى که در آن زمان که زمان حرج است، جایز باشد و در زمان دیگر حـرام، همـان   

تشـخیص فقیـه اسـت و معیـار      ،معنى در رابطه با ظلم هم جریان و سریان دارد و معیار

ت و لـذا فقیـه کـه چنـین     هم همان زمانى اسـت کـه مـورد روایـت مصـداق ظلـم اسـ       

روایـت   ـ  یعنى تشخیص مخالفت روایت با حرمت و قبح ظلـم را داده ـ تشخیص داده  

به نظر او حجت نیست و یـرد علمهـا إِلـى أهلهـا و در همـان حـال ممکـن اسـت فقیـه          

دانـد و   دیگرى مدلول آن روایت را مخالف کتاب نداند؛ چون موردش را ظلـم نمـى  

دانـد و خالصـه بـاب انفتـاح اجتهـاد مقتضـى        ظالمانه نمـى حکم مدلول آن روایت را 

 .هاست اختالف در انظار و دقت

شود که اگر حکمى با نگاه کالن و نسبت  مى ى حقوق گفته در فلسفه. 5سؤال 

به غالب موارد عادالنه بود، اجراى این حکم حتى در مواردى که به طور غیـر  

لحت است؛ چرا که نظم اجتماعى غالب و با نگاه فردى ظالمانه باشد، داراى مص

ى مـوارد   کند که این حکم در همه و عدالت به معناى تساوى حقوق اقتضا مى

آیا در تشریع اسالمى نیز در عادالنه بودنِ احکام این نکته لحاظ شده . جارى شود

ى تک تک مصادیق خارجى نیز به  است؟ یا اسالم، عادالنه بودنِ حکم را درباره

 خذ کرده است؟عنوان قید جعل ا

 گذاران به عدل و به حقّ است و خـود   گذارى دأب قانون دأب اسالم در قانون

رسلْنَا مـن  اَوما  : توان از مصادیق لسان قوم گرفـت  مى گذارى را هم دأب در قانون

و ناگفته نمانـد کـه مفـروض در سـؤال اصـوالً ظلـم قـانونى         1 بِلسانِ قَومه {رسول إِ

شـود و   محسوب نشده؛ چـون در قـانون رعایـت حـال همگـان و یـا غالـب افـراد مـى         

 .ء بحسبه+شظلم کلّ : خالصه

اگر حکمى از دیدگاه عرف ظالمانه بود و روایتى در ثبوت آن حکم . 6سؤال 

 است؟ هچگون ظالمانه وجود داشت، وضعیت آن روایت در موارد ذیل

                                       
 .4 هآی) 14(ابراهیم ـ1
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 .داللت روایت بر آن حکم ظالمانه به شکل عموم باشد) الف

 .داللت روایت بر آن حکم ظالمانه به شکل اطالق باشد) ب

 .داللت روایت بر آن حکم ظالمانه به شکل صریح و مطابقى باشد) ج

 ـت سـاقط مـى    ؛به مقدار ظالمانه بودنششـود  چون خالف قرآن است، از حجی، 

شـود و   مـى  وایت صریح چنانچه مخالف قـرآن باشـد، از حجیـت سـاقط    که ر کما این

عدم حجیت اخبار مخالف بـا کتـاب، بـه حکـم اطـالق و عمـومش       ى بر  روایات دالّه

هـا آبٍ   شود و ناگفتـه نمانـد لسـان    مى ى موارد ذکر شده در سؤال را شامل همه و همه

جـاءکم یخـالف   و مـا  «: مثـل قـولهم  + فعن التخصیص و کیف یمکن التخصیص 

  ؟2»فهو زخرف«أو  1»أقله القرآن فلم

   

                                       
 .244و  242، ص 2انوار، ج ألعالمه مجلسى، بحار ـ1

، بـاب  69، ص 1کـافى، ج   ؛و از پیامبر» القرآن«به جاى » کتاب اهللا«، 111، ص 27عاملى، وسائل الشیعه، ج  حرّ ـ2

 .4و  3و شواهد الکتاب، ح  {لسنخذ بااأل



 

 

  

 

 

 عدالت و اهمیت بحث از آن ةموضوع قاعد

  هایتان عدالت  عالى از کسانى هستید که در مباحث فقهى و کتابحضرت

بخشى از . اید را به عنوان معیارى براى شناخت صحت و سقم روایات به کار برده

هاى  هاى شما، سؤال هاى ما را پیشتر پاسخ فرمودید، سپس ما بر اساس پاسخ سؤال

شدن بیشتر قاعـده  رسد براى منقح  به نظر مى. ه کردیمیخدمتتان ارادیگرى را 

یک بحث دربـاره مبـانى ایـن قاعـده، و     : عدالت، در دو زمینه باید بحث بشود

  .ى آن است دیگرى درباره ادله

 عدالت ةاجمالى از مبانى قاعد

کـنم کـه اگـر     مى عدالت، به سه مبناى مهم آن اشاره ي قاعدهاز میان مبانى 

یکى ایـن اسـت کـه آیـا     . موافق باشید، بحث خود را از این مبانى شروع کنیم

مصادیق عدالت همواره متغیر است یا همواره ثابت، و یا برخى ثابـت و برخـى   

که، اگر مصادیق متغیر دارد، ارتباط تغییر مصداق با  متغیر است؟ مبناى دوم این

حکام چگونه است؟ و تغییر حکم شرعى بعنوان ارتباط عالم مالك و عالم جعل ا

حد توانایى شناخت مصادیق عدالت را دارد؟ بعد از  که بشر تا چه مبناى سوم این

 .شود مى بحث از مبانى، بحث ادله مطرح

                                       
 .ى فر و حسنعلى على اکبریانیعلى شفیعى، سیف اهللا صرامى، سعید ضیا: شرکت کنندگان ـ1
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 عدالت ةى قاعد اجمالى از ادله

تـان مطـرح فرمودیـد و آن     هاى فقهـى  ها و کتاب در درس یک دلیل را شما

یعنى از  ؛وایت ظلم عرفى باشددر صورتى که ر. مخالفت روایت با قرآن است

هاى ما ارایه فرمودید، بحث  باشد، در اولى پاسخى که به سؤال دیدگاه عرف ظلم

ى احکام را نیز بیان فرمودید؛ مانند حکومت قاعده  ى عدالت بر ادله حکومت ادله

ى احکام است  و آن تقیید ادله اند برخى نیز دلیل دیگرى گفته. الحرج و الضرر

ورت ارتکاز ذهنى، ى عدالت، نه به شکل حکومت؛ یعنى مردم به صبه دلیل لـب

پذیرند و هرجا که روایت حکم مطلقـى را گفتـه باشـد، خودشـان      ظلم را نمى

اگر اجازه بفرمایید، در این مصاحبه، از بحث . کنند مصادیق ظلم آن را خارج مى

 .خواهید کنیم و یا از هر بحث دیگرى که شما مى مبانى شروع مى

 ا عرض خواهم کردهرجا که نیاز باشد، مطلبى ر. شما شروع کنید. 

 کند؟ و منشـأ ایـن تغییـرات     ازه تغییر مىاند مصادیق عدالت و ظلم تا چه

 چیست؟

 هاى علمیه لزوم تحقیقات جدید در حوزه

 مــن از کــار شــما آقایــان و تحقیقــات پژوهشــکده،  . بســم اهللا الــرحمن الــرحیم

بـه  . هسـتم کنید، خیلى خوشـحال   مى گونه مسایل تحقیق این که در مخصوصاً از این

امـروزه در  . هاى علمیه بیفزاییم هر حال، ما موظفیم همیشه تحقیقى بر تحقیقات حوزه

هـایى   شـود و نـوآورى   مـى  تمام مراکز علمى دنیا، به طور مرتب بر تحقیقاتشان افزوده

هـاى علمیـه، گرچـه بـه      متأسفانه در حوزه. آید که بسیار هم ارزنده است مى به وجود

شده، اما این امر به عنوان یک اصل قرار داده نشده که بر مبـانى  این جهت هم اهتمام 

روى مبـانى کـار کـردن و مبـانى جدیـدى از       البته امام خمینى. جدیدى کار کنیم

 هـم در  جمله در قاعده الضرر، مبـانى جدیـدى را ارایـه فرمودنـد و آقـاى خـویى      

این مبـانى  . ث دیگرچنین در مباح ه فرمودند و همیمسأله شهرت مبناى جدیدى را ارا
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گـذار   شـیخ هـم بنیـان   . قابل تقدیر است و از مرحوم نائینى و آخوند گرفته شده است

ها به این کار اهتمام داشته و به خـوبى   بزرگان ما هم در حوزه. اصل تحقیق بوده است

  .اند اما به نظر بنده، در فقه یک سلسله نگرفته. اند ههم تحقیق کرد

 عدالت ةرآن در مورد قاعداستدالل به مخالفت با ق

بینیم که وقتى روایت کـم بـوده،    در بحث مخالفت با قرآن، ما در بعضى موارد مى

؛ انـد  روایت را کنار بگذارند، بحث مخالفت با قرآن را مطـرح کـرده   اند چون خواسته

به عنوان نمونـه در  . اما جایى که روایات زیادى بوده، فتوا هم بوده، مطرح نشده است

 .1آوردیم ها راآن »کتاب القصاص«ص روایات زیادى داریم و ما هم در باب قصا

که اگر مردى زنى را بکشد و اولیاى زن بخواهند مرد را بکشند، بایـد نصـف دیـه    

گوینـد کـه قـبالً بایـد دیـه را       تازه مى. را به اولیاى مرد بدهند و بعد او را قصاص کنند

اگر زنى مـردى را کشـت، اولیـاى مـرد ایـن      در مقابل، . ها فروع مسأله استاین. بدهند

ــل داده   . کشــند مــى زن را ــین فقهــا همــین فتواســت، و چیــزى هــم در مقاب معــروف ب

  .روایت هم به همین معنا اشاره دارد. شود نمى

 ) فاضل دیه رد (اى از مخالفت روایت با قرآن  نمونه

اگـر زنـى   جا روایتى از ابى مریم نقل شـده اسـت و مضـمونش ایـن اسـت       در این

ى دیـه را بـه    مردى را بکشد و اولیاى مرد بخواهند زن را بکشند، اولیاى زن بایـد بقیـه  

که چنین روایتـى هسـت، در کتـاب قصـاص مـورد تعـرض        اولیاى مرد بدهند، با این

  .2) هست در تهذیب شیخ( قرار گرفته 

                                       
 .به بعد 162 ، ص×بالحرّ ، کتاب القصاص، قصاص الحرّ{سیلالوشرح تحریر  +ف لینقیوسف صانعى، فقه الث ـ1

تهـذیب  . (المال {بقیّولیها  ÷تُقتل و یؤد :قتلت رجاالً قال ×إمرأ +فقال   ،جعفر +بأعن  ،نصارىمریم األ +بعن أ ـ2

 ).717، ح 183، ص 10حکام، ج األ
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 مخالفت روایت با قرآن مسألهبرخورد دوگانه شیخ طوسى با 

گویـد ایـن مخـالف قـرآن      خواهـد ایـن روایـت را رد کنـد، مـى      شیخ وقتى که مى

دیگـر   ،اسـت و بنـابر ایـن آیـه     1 الـنَّفْس بِـالنَّفْس   که مخالف آیه  است؛ براى این

  .چیزى نباید بدهند

بینیم همین نکتـه در   ما مى 2.است چنین این روایت را مخالف سنت دانسته وى هم

جـا   اولیـاى زن مـرد قاتـل را بکشـند، در آن    ؛ یعنى هنگامى که جا هم وجود دارد آن

  .جا آن را مطرح ساخته است مخالفت با قرآن را مطرح نکرده، ولى در این

 )وجوب نماز قضاى پدر بر پسر(اى از مخالفت روایت با قرآن  نمونه

)  سـرارهم أس اهللا قـد  ( برخى از بزرگان فقهاى ما. کنم نمونه دیگرى را عرض مى

بزرگ باید نمازهاى پدر را قضا کند؛ ولو فوت شـدن نمـاز ناشـى از    فرمودند که پسر 

در روایـات گفتـه شـده اسـت کـه اکبـر اوالد یـا ولـى قضـا          . روى عمد و طغیان باشد

که این حکـم   اند هجا این شبهه را مطرح کرد برخى از فقهاى دیگر، در این. 3کند مى

یعنـى کسـى    4؛ وِزر أُخْـرَى  ×ٌازِرالَ تَزِر و : فرماید خالف این آیه قرآن است که مى

تواند به دوش بگیرد او نمـازش را از روى طغیـان تـرك کـرده      دیگرى را نمى» وزر«

بـدین جهـت، برخـى فقهـا کـه امـام        ،است، پس چرا پسـر بـزرگ او بایـد قضـا کنـد     

که تـرك نمـاز بـا     اند این حکم را در موردى جارى کردههاست، نیز از آن خمینى

که پدر به مسافرتى رفتـه و یـا مـریض شـده و نتوانسـته نمـاز        عذر بوده باشد؛ مثل این

جا اسالم این بزرگوارى و ارفاق را کرده و قضـاى نمازهـایى    در این. خود را ادا کند

 .است را که پدر در مدت بیمارى نخوانده، بر پسر بزرگ واجب کرده

                                       
 .45 هآی) 5(مائده  ـ1

و روایات ... لألخبار کلّها {لفمخا] الکتب +فرها تکرّ ÷أ[و هى مع هذا : 717، ح 183، ص 10حکام، ج ألتهذیب ا ـ2

 . ...نسان على أکثر من نفسهکلّها صرّحت بأنّه ال یجنى اإل

 .13527از ابواب صوم، ح  23، باب 329، ص 10عاملى، وسائل الشیعه، ج  حرّ ـ3

 .18 هآی) 35(و فاطر  15 هآی) 17(اسراء  ؛164 هآی) 6(انعام  ـ4
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 )نماز استیجارى ( قرآن  ت روایت بااى از مخالف نمونه

مطالبى گفته و سید بن طـاووس   »ذکرى«درباره استیجار نماز براى میت، شهید در 

جا شده، ایـن   یکى از اشکاالتى که در آن. هم رساله مفصلى در این باب نوشته است

کـه قـرآن    ندارد؛ براى ایـن اى  استیجار نماز براى میت وجه و فایده اند هاست که گفت

حدود شش هفـت جـواب بـراى اسـتدالل     . 1ما سعى {وأَن لَّیس لالِْنسانِ إِ : فرموده

 2.اند به این آیه داده

و خوب جـواب   اند در برخى موارد، فقها به دنبال مخالفت با قرآن رفته ،به هر حال

کـنم کـه ایـن مـوارد زیـاد       البته ادعا نمـى ـ ؛ اما موارد دیگرى در فقه ما هست  اند داده

به مسأله مخالفت با قرآن یـا مسـأله عـدالت    )  قدس اهللا اسرارهم ( که فقهاى ما ـ  است

بایـد اول اصـل مبنـاى فقهـى را     . به طور کلى اصل مبناى بنده ایـن اسـت  . اند نپرداخته

مبناى فقهـى بنـده در قاعـده عـدالت چنـد      . هایش بپذیریم و بعد بیاییم به سراغ اشکال

  :مقدمه دارد

 الف قرآنعدم حجیت روایات مخ

. این است که روایات خالف قرآن و خالف سـنت، حجـت نیسـت    :ى اول مقدمه

 ، یـا 3»نشـده  چنین روایـاتى از مـا صـادر   «یا تعبیر این است که : تعبیرهاى مختلفى شده

قطـع نظـر از   . 5»فاضـربوا بـه عـرض الجـدار    «: ، و گفته شـده 4»زخرف است«که  این

  :اند سخنانى که ائمه و خود پیغمبر که فرموده

، »روایات ما را بر قرآن عرضه کنید؛ اگر مخالف آن بود، به روایـت عمـل نکنیـد   «

گوید که کتـاب و   حدیث ثقلین مى. کند اصالً حدیث ثقلین نیز به این معنا داللت مى
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 1؛»الحوض +ّعلى یردا رض لن یفترقا حتّلى األإحبالن ممدودان من السماء «عترت 

، مطلبـى بـر   اگـر در روایـات وارد شـده از عتـرت    . شـوند  نمى اند و جدا ها با هماین

 .خالف قرآن باشد، عترت از قرآن جدا خواهد شد

 مقصود از مخالفت روایت با قرآن مخالفت با تباین است

مطـرح   2در رسـائل  با قطع نظر از روایات بسیارى که ما داریم و شـیخ  ،بنابراین

پـس  . گویـد  ثقلین نیز همین را مـى ، خود حدیث اند ساخته و دیگران هم مطرح کرده

منظـور   اند البته فرموده. این یک اصل است که روایات مخالف با قرآن، حجت نیست

 انـد  مخالفت به نحو تباین است؛ چون اگر مخالفت به نحو عام و خاص باشد، فرمـوده 

گونـه اسـت کـه     گذارى ایـن  ن قانوندیاساساً دأب و د. که این اصالً مخالفت نیست

گذارى و مقـام اثبـات خـاص و عـام      اصالً از نظر قانون. آید مى عام و بعد خاصاول 

ى جزئیه از نظر تکوین، نقیض سـالبه کلیـه اسـت،     اگر چه موجبه. هم تخالف ندارند

سـازند و ایـن دو را بـا حمـل عـام بـر        عام و خاص با هـم مـى   اند هاما در عین حال گفت

  .جا وجود ندارد عارض اینگویند ت کنند و مى خاص با یکدیگر جمع مى

 الحاق عموم و خصوص به تباین در جایى که عام آبى از تخصیص است

شود یا اگر خاصـى اسـت کـه     مى جا مخالفت حساب اما اگر تباین داشته باشد، آن

بینیم این عام قرآنى قابـل تخصـیص    کنیم، مى وقتى آن را با آن عام قرآنى حساب مى

از باب نمونه، در باب ربا برخى از فقها سه مـورد   .نیست؛ زبان آبى از تخصیص است

که در ایـن   اند گفته. رباى والد و ولد، رباى ذمى، رباى زن و شوهر: اند را استثنا کرده

از کسـانى   سید مرتضـى  3.موارد، ادله حرمت ربا با روایات تخصیص خورده است
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هور را پذیرفته و به جـواز  اما بعد دوباره قول مش 1بود که اول این قول را قبول نداشته،

  2.ل شده استیربا در این موارد قا

 ) جواز رباى والد از ولد (اى از مخالفت روایت با قرآن  نمونه

شود بـه ایـن روایـات عمـل کـرد؛ چـون لسـان         به نظر بنده با قطع نظر از سند، نمى

آیات و روایات ربا، لسانى است که قابـل تخصـیص نیسـت و حکـم آن بـا غلظـت و       

خواهید ربا بخورید، آماده  اگر مى 3؛ ذَنُوا بِحرْب منَ اهللاِ ورسولهاَفَ : شدت بیان شده

مـن  ـ یتـى را   روا 4×مرحـوم سـید هـم در ملحقـات عـرو     . جنگ با خدا و پیغمبر بشوید

عـن  : به سند صحیح ایشان نقل کرده است که ام ـ از امام صادق  خود، آن را ندیده

این   5.»بیت اهللا+ فها بذات المحرم کلّ {نیمن سبعین ز شدأدرهم من ربا « :الصادق

شود تخصیص زد و گفت کـه مـثالً ربـاى     شود، نمى حکم را که با این غلظت بیان مى

تواند، فرزند را بیچاره کند و به روز سیاه بنشـاند   آیا پدر مى. نداردپدر و فرزند مانعى 

 ى ربا این است کـه طـرف مقابـل را بیچـاره     چون نتیجه! یا زن، شوهر را بیچاره کند؟

یا به فرض در مورد مسـیحیان کـه مسـتأمن هسـتند و در پنـاه اسـالم زنـدگى        . کند مى

تعزیـر یـا   . شـود  سى بدزدد، تعزیـر مـى  گوید اگر دو ریال از مالشان را ک کنند، مى مى

کند؛ چون تعزیر هم مانند حد، نشان از احترام مال ذمى دارد؛ امـا از   حدش فرقى نمى

اش کنى، بـه خـاك سـیاه بنشـانى، یـک جامعـه        توانى ربا بگیرى، بیچاره این ذمى مى

ایـن مفاسـدى اسـت کـه در     . اى را پول دارتر کنى و یک عده! مسیحى را فقیر کنى؟

 .شود مى ربا گفته

ــ بـه    ى حرمت ربا، آبى از تخصیص است و لـذا ایـن روایـات    به نظر من لحن ادله

؛ ولـو ظـاهراً عمـوم و    ى حرمت ربا، حکمـاً مخـالف بـه تبـاین اسـت      ـ با ادلّه نظر بنده

                                       
 .183 ـ 182ولى، ص االُ {عرسائل الشریف المرتضى، المجمو ـ1

 .443 ـ 441االنتصار، ص  ـ2

 .279 هآی) 2(بقره  ـ3

 .3ص ، 2ج ، )ملحقات(الوثقى  ×العرو ـ4

 .3992، ح 274، ص 2من ال یحضره الفقیه، ج شیخ صدوق،  ـ5



  190 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

پس این یک اصل مسـلّم  . ى ربا را به آن تخصیص زد شود ادله خصوص باشد، و نمى

ین قبل از روایـات خاصـه، حـدیث ثقلـ    . قرآن، حجت نیستاست که روایات خالف 

 . گوید این را مى

 .ىیا تباین حقیقى یا تباین حکم: مخالفت به تباین باشد :ى دوم مقدمه

 معیار تشخیص مخالفت روایات با قرآن عرف است 

جـواهر  مخالفت با ظاهر قـرآن اسـت بـه فهـم عـرف کـه صـاحب         :ى سوم مقدمه

 }، و اینست، نه مخالفت بـا قـرآن بـه فهـم ائمـه معصـوم      و حق نیز همین ا 1فرمود

دهید ظـاهر قـرآن بـا آن     تواند معیار باشد؛ چون شما هر روایتى را که احتمال  مى نمى

دهید که امام از این روایت چیز دیگرى اسـتفاده کـرده    مخالف است، احتمال هم مى

تـوانیم روایـت مخـالف     با چنین معیارى، چگونـه مـى  . باشدگونه نظر داده  باشد و این

 فخـالَ » قرآن فخالَ«عرف از . یک ظاهر است» قرآن فخالَ«پیدا کنیم؟ خود کلمه 

، »ینفهـم ائمـه معصـوم    فخـالَ «فهمد، و اگر آن را حمل کنید بر  ظاهر القرآن مى

توانـد    میـزان نمـى  که چنین مخالفتى اصالً گذشته از این. خود این خالف ظاهر است

 فلذا ایـن از اشـتباهات بـزرگ صـاحب حـدائق     . آید ور الزم مىباشد؛ چون شبه د

صـاحب   2.فهمیدند مى چه ائمه است که خیال کرده خالف قرآن یعنى خالف آن

جواهر در بحث مواسعه و مضایقه، به صورت مفصـل بـه ایـن مطلـب اشـاره دارد کـه       

ایـن هـم   . حق هم همین اسـت  3.مراد از مخالفت با قرآن، مخالفت با ظاهر قرآن است

  .مبناى سوم
  

 در مخالفت روایت با قرآن فرقى بین آیه خاص یا عام نیست 

کنـد کـه خـالف     این است که در خالف قرآن بودن، فرقى نمى :ى چهارم مقدمه

؛ یعنى فرقـى نـدارد کـه در    ى خاص به او باشد یا خالف یک آیه عامى باشد یک آیه
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ى ربا که عرض کردم در مـورد   داشته باشند، مثل قضیهاین مورد خاص با هم تخالف 

کند که شـما مطلبـى را در روایـات     نمى چنین فرقى ؛ همخود ربا با هم تخالف دارند

وتَمـت   و  1 مرُ بِالْعدلِ واالِْحسانِاْإِنَّ اهللاَ ی : بیابید که بر خالف آیات عدالت باشد

مقصـود مـن مـتن آیـات و      3 وما ربک بِظَالَّم للْعبِید و  2 وعدالًکَلمت ربک صدقاً 

، نـه در تکـوین و   »ظالم نیسـت «، »کند ظلم نمى«، »خداوند عادل است«. روایات است

اصـول مـذهب اسـت، هـم در      وعقیده امامیه هم این است که عـدل جـز  . نه در تشریع

  .تکوین و هم در تشریع

 ) ظالمانه بودن طالق در برخى صور (ت روایت با قرآن اى از مخالف نمونه

زنم کـه یـا خـودش و یـا اطالقـش بـا عـدالت سـازگار          حاال یک مورد را مثال مى

و ایـن یـک نبـوى عـام اسـت کـه        4»خـذ بالسـاق  أالطالق بید من «: گویید نیست؛ مى

دارد زن را قبول هم داریم که او اختیـار  . گوید مرد اختیار دارد زن را طالق بدهد مى

توانـد بـا ایـن مـرد      گیـرد کـه نمـى    فرض کنید زن در مشکالتى قرار مى.  طالق بدهد

ام را هـم پرداخـت کـن،     اگر زن به مرد بگوید که مرا طالق بده، مهریـه . زندگى کند

چـون مـن اذیـت    : توانیم که بگوییم زن حق دارد بگویـد  نمى .این ظلم به شوهر است

شـود هماننـد آن مـرد     ایـن مـى   .هریه را بدهدهد و هم مشوم، مرد باید هم طالق بد مى

. این ظلم بـه مـرد اسـت   . دلیجانى که هم پیاز بخورد، هم شالق بخورد، هم پول بدهد

اگر مشـکل دارد، بایـد آن را جـور دیگـرى     . شود نمى اى به زن داده قطعاً چنین اجازه

ـ دهم، مـن را طـالق بـده      مى ام، پس هرى را که از تو گرفتهاما اگر بگوید م. رفع کند

هایمـان پـاره    ها کت تو آن طرف جوى و من این طرف جوى، و به اصطالح اصفهانى

الطالق بیـد مـن أخـذ    «نشودـ در این صورت، اگر بگوییم که زن این حق را ندارد و 
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داریم و مرد حق دارد که به او بگوید که چنـدین میلیـون هـم بـه آن اضـافه       1»بالساق

ن و به من بده، تا تو را طالق دهم و یـا بگویـد کـه پـدرت بایـد بـراى مـن ده سـال         ک

ایـن   »خذ بالسـاق أالطالق بید من «سؤال این است که آیا اگر اطالق . کارگرى بکند

تـوانیم بگـوییم    موارد را هم شامل شود، این کار ظلم است یا ظلم نیست؟ آیـا مـا مـى   

               و آیـه   2وما ربک بِظَـالَّم للْعبِیـد   بد؟ و یا آیـه  یا که این اطالق تا بدین جا ادامه مى

 رُوفعنَّ بِالْمرُوهاشعو 3 گیرد؟ و آیات دیگر جلوى آن را مى  

خواهـد و   مى ام که اگر زن طالق خلع گفته 4لذا بنده در موافقت با قدماى اصحاب

بدهـد و   اش را اسـت کـه مهریـه    زندگى با شـوهر بـراى او خوشـایند نیسـت و حاضـر     

فقهایى ماننـد شـیخ طوسـى و دیگـران، شـاید      . طالق بگیرد، مرد باید او را طالق دهد

بنـده  . که در این صورت مرد باید او را طالق دهد اند هزار یا نهصد سال قبل فتوا داده

گویم که موظف است آن زن را طالق بدهد و اگر طالق ندهد، محکمـه او را   هم مى

 »الطـالق بیـد مـن أخـذ بالسـاق     «که اطـالق   کند؛ براى این الق دادن مجبور مىطبه 

که این سـخن کـه طـالق بـه دسـت مـرد        شود؛ کما این نمى دیگر این موارد را شامل

خواهم تو را طـالق دهـم    گوید مى مى مرد به زن خود. است، اشکال دیگرى هم دارد

سـنگ بینـداز،   : ریه ندارم به تو بدهممه: گوید مى مرد. ام را بده گوید، مهریه و زن مى

. 5× إِلَى میسـرَ  ×ٌفَنَظرَ دهم از بـاب   مى اما با این حال، تو را طالق. ات وا شود قلوه

در ایـن  . دهـم، امـا حـاال هـیچ چیـزى نـدارم       اگر بعدها چیـزى بـه دسـت آوردم، مـى    

، 6»بالساقخذ أالطالق بید من «صورت هم به نظر بنده آن طالق درست نیست؛ چون 

کـه چـون مـرد مهـر داده و زن را      انـد  عقـال هـم پذیرفتـه   . درباره طالق متعارف است

که مهـر را ندهـد و زن را رهـا     گرفته، پس مهر را به او بدهد و زن را رها کند، نه این
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شـوهر   زن هـم بـى  . ، نه در غربت دلـم شـاد اسـت   منه رویى در وطن دار: گفت. کند

ضع را به خـودش بـر   حاال بضعش را در مقابل مهر داده و ب. شود، هم مهر نداشته باشد

. شود و این خود، در زندگى مشـکلى اسـت   مى سرپرست شوهر و بى گرداند؛ بى مى

اگـر بخواهـد چنـین    . گویـد  طالق متعـارف را مـى   »خذ بالساقأالطالق بید من «پس 

جـا بحـث    ایندر . طالقى بدهد، باز ظلم به زن و قبیح عقلى است و قبح عقالیى دارد

که خودم را جورى کنم کـه   ه بدهى قبلى مربوط است، نه اینخاص خود را دارد و ب

 .نیاید 1× إِلَى میسرَ×ٌ فَنَظرَ زن را طالق نده، تا . بدهکار بشود
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 شارع خودش عدالت را رعایت کرده است

به عرض بنده اشکال کرده و گفته بودند همه کارهاى خـدا عـدل    بعضى از آقایان

ومـا ربـک بِظَّـالم       : دهـد  گذارد و قرار مـى  است؛ چون همه چیز را جاى خود مى

بِیدلْعل 1 یا ، ًالدعقاً ودص کبر تمکَل تتَمو 2 ؛ یعنى ما اظهار »خدا عادل است«، یا

اگـر سـخن صـحیح    . ، یعنـى مـا کـارى نـداریم    3مرُ بِالْعدلِاْإِنَّ اهللاَ یکنـیم؛   نظر نمى

: اى دارد که خدا بگویـد  شود و دیگر چه فایده باشد، این آیات همانند معما گفتن مى

فهمـیم عـدل چیسـت و ایـن چـه اثـرى دارد؟        نمى ما که. کارهاى خداوند عدل است

رسـلْنَا مـن رسـول    اَومـا    مشمول  مرُ بِالْعدلِاْإِنَّ اهللاَ ی . اصالً خالف قرآن است

مـا   . مشمول آن است  وتَمت کَلمت ربک صدقاً وعدالً و  است 4 بِلسانِ قَومه{إِ

آن  هـا مشـمول  ، همه این6 یرِید اهللاُ بِکُم الْیسرَ 5 ، علَیکُم فی الدینِ منْ حرَج جعلَ

 چـه ایـن شـخص    بـر اسـاس آن  . ؛ چـون ظـواهر قـرآن معتبـر اسـت     قرآن است ي هآی
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بدانیـد  ! آقایـان «: خداوند بفرمایـد . خورد شود معما و به درد نمى گوید، آن آیه مى مى

: گویـد  فهمـم، مـى   ، و اگر آن شخص بگویـد مـن نمـى   »همه کارهاى خدا عدل است

ایـن گونـه   . ام کارهاى خدا عدل استفهمى، اما تو بدان که تم اشکالى ندارد که نمى

و قطعـاً خـالف ظـاهر قـرآن     اى بـراى مـن دارد؟    سخن گفتن خداوند چه اثر و نتیجـه 

چه در فهم مخالفت با آیات عـدل و ظلـم معتبـر اسـت، آن اسـت کـه        پس آن. است

 .دانند مى مردم آن را عدل یا ظلم

 شود عدالت باعث هرج و مرج مى ةقاعد

آیـد کـه مـردم در عـدل و مصـادیق آن ممکـن اسـت         مـى  جا این شـبهه پـیش   این

روزى یک چیزى عدل بوده و یک روز دیگر عـدل نیسـت، و یـا    . اختالف پیدا کنند

 .روزى یک چیز معروف بوده و یک روز هم چیز دیگرى معروف است

 عدالت به الضرر ةتشبیه قاعد

الضررو قاعده یسـر  اما این شبهه اوالً، به خود آیات قرآن، به قاعده الحرج، قاعده 

سـر نیسـت؛ چـون آن    سر بوده، یک روز دیگر ییک روزى یک چیز ی. شود نقص مى

ثانیاً، جواب این اشکال این است که اگر بنا شود بعضـى  . شرایط دگرگون شده است

مصادیق یک مطلقى یک روز ظلم بوده باشد، در این صورت فقیـه بـر طبـق آن فتـوا     

وز به نظر یک فقیهى ظلـم بـوده باشـد، بـر طبـق آن      دهد؛ و یا کل حکمى یک ر نمى

گفتنـد بایـد رد نصـف دیـه بشـود، ظلـم        دهد مثل بنده که روایاتى را که مـى  فتوا نمى

پـس آن فقیـه در آن روز بـر اسـاس ایـن       1.دانستم و گفتم، نباید بـر طبـق آن نظـر داد   

ا عـدل  هـ دهد؛ اما اگر فـرداى آن روز شـرایط عـوض شـد و دیـد آن      روایات فتوا نمى

 .گردد این اختالف، به اختالف در احکام بر نمى. دهد مى است، فقیه دیگر فتوا
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 فتوادر کثرت وقوع اختالف 

ها در احکام اساس فقه ما هست و تمام فقه مـا بـر ایـن اخـتالف      این گونه اختالف

منفعـل  و نجـس  » ماء البئر«گفتند  مى پیش از عالمه حلى، فقها. در احکام استوار است

مـاء  «برخى از فقهـا گفتنـد   . شود مىنمنفعل » ماء البئر«شود؛ اما عالمه حلى گفت  نمى

 ها نیز همین را نوشتند، و برخـى دیگـر گفتنـد منفعـل     شود و در رساله منفعل مى» قلیل

ـ   انـد و ده  گفتنـد اهـل کتـاب نجـس     مى ى اهل کتاب هم یک روزى درباره. شود مى

روز دیگـرى هـم گفتنـد کـه اهـل کتـاب       دوازده اجماع بر نجاستشان هست، و یـک  

چه در فقه ما مطرح اسـت،   ؛ چون آنگونه اختالفات مشکلى نیست این. پاك هستند

این است که فقیه به سراغ روایات و یا بـه قـول دیگـر، بـه سـراغ متـد فقهـى صـاحب         

گاه هر چه را که تشخیص داد معذور اسـت   جواهر، شیخ، محققین و عالمه برود، آن

حصى و فـراوان  و ال تُ عددر فقه، اختالف در موضوع ال تُ. به آن عمل کندتواند  مى و

فهمـد کـه دیگـرى     مى اش، جورى فقیهى در خود استنباط حکمى. وجود داشته است

  .فهمد به گونه دیگرى مى

 اى از رفع تعارض اخبار به دلیل تبدیل متنوع  نمونه

در زمـان  : فرمایـد  امـام مـى  حضرت در خیار حیوان : گویم باز هم از باب نمونه مى

بـه بعـد، خیـار حیـوان      که نقد رایج بیاید، مثل زمان امام صادق پیغمبر، قبل از آن

را بـر آن زمـان   » لهمـا «هم براى مشترى و هم بـراى فروشـنده بـوده و ایشـان روایـات      

داده،  سرّش این است که آن وقت کاال بـه کـاال بـوده؛ مـثالً گـاو مـى       1.کند مى حمل

: گویـد  داده و لـذا روایـات مـى    گرفته و یا گوسفند را در مقابل بزغاله مى گوسفند مى

این براى زمانى بوده که خیار حیوان براى هر دو بوده؛ اما روایاتى که از زمـان  . »لهما«

دادنـد و   آمـده کـه پـول مـى     به بعد و مخصوصاً در زمان امام هشتم امام صادق

اصالً فقه یعنـى   2.ار حیوان براى مشترى استخی«: گویند که خریدند، مى حیوان را مى
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فقهـا هـم هـر جـور کـه نظـر       . اختالف در استنباط، اختالف در تشخیص موضـوعات 

 .دهند، معذورند

دیروز این خالف عـدل بـوده و امـروز    : آید که بگوییم اشکالى پیش نمى ،بنابراین

امـروز فقیـه فتـوا     داده؛ اما خالف عدل نیست؛ دیروز حرام بوده و دیروز فقیه فتوا نمى

مصـادیق  . تواند اشـکالى بـه مسـأله وارد کنـد     به نظر من چنین اختالفاتى نمى. دهد مى

 .شود کند؛ اصالً تمام عناوین مصادیق، مختلف مى مختلف بشود، فرقى نمى

 منشأ اختالف فتوا

     میان اختالف فتوا به دلیل تغییر مصداق عدالت و اختالف فتـوا بـه دلیـل

ل یفقها در فهم از روایات، فرق زیادى است؛ در زمانى که عالمه قااختالف نظر 

ها اشتباهشد، فتاواى گذشتگان را تخطئه کرد و گفت آن» بئر ماء«س به عدم تنج 

دانـد و بـه آن فتـوا     کردند؛ ولى وقتى امروز فقیهى یک حکم را عـدل مـى   مى

ن آن حکم ظلم که در زمانشاـ دهد، و در عین حال، فقهاى صد سال پیش را  مى

 .کند تخطئه نمى ـ دادند بود و به آن فتوا نمى

 این هم تخطئه است. 

 گوید در آن زمان فتواى آنان درست بود و حق داشتند  کند؛ مى تخطئه نمى

 .که روایت را به دلیل ظلم کنار بگذارند

 )و گرفتن مهریه  اثاثیه زن (اى از اختالف فتوا به دلیل تغییر عرف  نمونه

        گویـد   در واقـع، مـى  . اگر تخطئه نکنـد کـه بهتـر اسـت و اصـالً اشـکالى نـدارد

. چنـین اسـت و معـذورم    برداشت آن فقیه آن بوده و معذور است و برداشت مـن هـم  

یـد، مرحـوم سـید در ملحقـات      شبیه این در باب اثاثیه زن نیز وجـود دارد و در قاعـده  

ى او باشـد و   امـوالى در خانـه   اگـر زنـى از دنیـا رفـت و     1.اسـت  عروه هم ذکر کـرده 
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فرمایـد آن   مـى  بخواهند بدانند که کدام یک مال زن است و کدام مال مـرد، امـام  

البته ممکن اسـت   1.آورد، از آنِ زن است مى اى را که زن به خانه شوهر چیزهاى زنانه

 .برده است نمى ى شوهر که در روزگار دیگرى، چنین نبوده و زن این اشیا را به خانه

 3آورده است و من هم در کتاب القصـاص  2زنم که شهید ورد دیگرى را مثال مىم

اگر زن و مرد در مهریه اخـتالف پیـدا کردنـد و مـرد بگویـد مهریـه را       . ام اشاره کرده

اى، کدام یک مدعى و کدام منکر است؟ زمانى زن منکـر و   ام و زن بگوید نداده داده

است و هر دو هـم درسـت بـوده اسـت؛     ؛ یک زمان دیگرى به عکس مرد مدعى بوده

گوید مهریه را بـه مـن    زیرا در زمانى که قبالً بنا بوده مهریه را بدهند، زن وقتى که مى

و در . شـود منکـر   مـى  اى، قولش خالف ظاهر است و چون خالف ظاهر اسـت،  نداده

حـال،  ند، در ایـن  ى شوهر برو ها مهریه را بگیرند و به خانه زمان دیگر بنا نبوده که زن

  .شود قول مرد خالف اصل است و منکر مى
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 تفاوت حسن و قبح ذاتى با حسن و قبح عقلى

  حسـن و  . بحث دیگرى هست که باید به عنوان مبناى بحث روشن بشـود

امامیـه و معتزلـه بـه آن     کـه ـ حسن و قبح ذاتـى   . قبح، یا ذاتى است و یا عقلى

ـ آن است که در واقع و در نفس االمـر، بعضـى افعـال حسـن و برخـى      اند لیقا

گویند که چنین نیست که عقـل بـه    مى ى حسن و قبح عقلى ؛ اما دربارهاند قبیح

صورت موجبه کلیه بتواند حسن یا قبح همه افعال را بشناسد؛ بلکه بـه صـورت   

از افعال و قـبح بعضـى دیگـر را بشناسـد و      تواند حسن برخى موجبه جزئیه مى

نیازمندى ما به وحى و شریعت در این زمینه بر این . نیازمند وحى و شریعت است

از این . اساس است که حسن و قبح بعضى از افعال براى عقل قابل شناختن نیست

رو، باید شرع بگوید این فعل، حاگر شما در پاسخ به کسانى که . ن یا قبیح استس

 ؛فرمایید قابل شناخت است گویند عدل براى عرف قابل شناختن نیست، مى ىم

شود، از این طرف هم اگر بگویید  زیرا در غیر این صورت آیات عدل معما مى

دهند در  مى ها پاسختواند همه مصادیق عدل و ظلم را بشناسد، آن که عرف مى

ر اسـت، ایـن   شویم؛ یعنى اگر آن طرف محذو مى نیاز از شرع این صورت بى

اما اگر دیدگاه بینابین را بپذیریم، باید مالکى یا . طرف قضیه هم محذور است
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تواند بشناسد و از این  مى هایى عرضه کنیم تا بگوییم که تا این حد عرف مالك

 به نظر شما این مالك چیست؟. تواند مرز به بعد دیگر نمى

 مراد از شناخت مصداق عدالت شناخت عقلى نیست

   ببینید، اصوالً آن بحثى که اشاره فرمودید، بحث عقل از متفردات شـیعه اسـت .

ایـن  . گویم؛ درکى کـه انسـان دارد   من عقل را به معناى درك مى. عقل، یعنى درك

از متفردات شیعه است که درك منهاى وحى، هیچ ارزشـى نـدارد؛ اصـال فقـه مـا بـر       

 . اساس درك در کنار وحى است

 ) ضمان بیش از تلف (مصداق ظلم  اى از شناخت نمونه

مثالً در باب ضمانات، اگر بگویید کسـى کـه   : هایى را برایتان عرض کنم من نمونه

ن را، بـا توجـه بـه    چیزى در نزد او تلف شد، بـه زیـادتر از آن ضـامن اسـت، عقـل ایـ      

  .بیند ضمان و قواعد شرعى، ظلم مى

 ) حیل ربا (اى از شناخت مصداق ظلم  نمونه

. ، در باب ربـا، حیـل بـاب را قبـول داشـت     امام. ى ربا است دوم، مسألهى  نمونه

شهید حیدرى نماینده نهاوند بـود و مـا در منـزل    . بارها شاید برایتان عرض کرده باشم

! آقـا : ایشان شب به امام عرض کرد. ـ ها داغ بود آن وقت این گونه حرفامام بودیم ـ  

ربا درست اسـت؛ مـثالً صـد تومـان بـا یـک        ل بابیفرمایید ح مى این چیست که شما

من به یـاد دارم کـه امـام    ! تومان بگیر؟ 150اى  کبریت بده و در مقابل، از یک بیچاره

. کنیـد  مـى  هاى بیچاره فـرض  براى آدم شما همیشه ربا را«: شان فرمودند در آن بیرونى

جـا   امام در این. »هاى پولدارى بگیرند که بخواهند با آن کاسبى کنند شاید ربا را آدم

امـا زمـانى کـه امـام بـه نجـف رفـت، حیـل بـاب ربـا و           . حیل باب ربا را قبول داشـت 

در این کـه شـارع   : فرمودند. با چه رد کردند؟ با عقل. روایات حیل باب را رد کردند
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و در جـاى دیگـرى راه فـرارى     1»ربا حرام و از هفتـاد زنـا بـدتر اسـت    «جایى بگوید، 

آیـد آن راه را بـرود؛ هرکـه     نمـى  کـس  که هـیچ  ؛ براى ایننشان بدهد، این لغو است

. رود و داعى نـدارد خـود را مجـانى بـه جهـنم ببـرد       بخواهد ربا بخورد، از این راه مى

. فقه پر است از تمسـک بـه عقـل   . آید پس با پذیرش حیل ربا، لغویت احکام الزم مى

قلـى کــار  مـا بـا درك ع  . مرادمـان از عقـل درك اسـت؛ درك در کنـار فهــم عرفـى     

بـه آن   من اصـالً . گوید این ظلم است عرف مى. نداریم، مقصود ما درك عرفى است

  .مباحث عقلى کار ندارم

 از عقل در شناخت مصداق عدل و ظلممراد 

معماسـت، و یـا بایـد     2 وما ربک بِظَـالَّم للْعبِیـد   شما یا باید بگویید آیه شـریفه  

بینـد، درك   عرف وقتـى ظلـم مـى   . بگویید مثل باقى آیات قرآن محول به عرف است

ما چگونه بـه ایـن   . بیند ما هم با توجه به احکام اسالم و صفات ربوبى این را زشت مى

کنـد، بنـده    فرمایید که عقل حسن و قـبح را درك نمـى   مى! حکم ظالمانه عمل کنیم؟

جـا   عقـل در آن . کنـد  مـى  ها را درك ها و قبح م عقل، همه حسنخواهم بگوی هم نمى

جـا مـن، عقـل خـدا دادى، فطـرى و       ؛ ولى اینبه معنى عقل با قطع نظر از وحى است

گوییم حیل بـاب ربـا، قبـول نیسـت؛ بـراى       ما مى. گویم مى درك مستند به روایات را

بگوییـد آن زن وقتـى    شما. آید گوید لغویت الزم مى عقل مى. »لغویهلم ایلز«که  این

شتلقى هم به قاتل بدهد؛ اما مرد وقتـى  باید م خواهد مرد را بکشد، کشته شد، وقتى مى

    جـا کسـى   در ایـن . شـتلق بـه او بدهـد   بخواهد زنى را قصـاص کنـد و بکشـد، نبایـد م 

انـد؟   هـا انسـان و هـر دو مسـاوى    چگونـه؟ در حـالى کـه هـر دوى این    : تواند بپرسـد  مى

چه را که شما فرمودید، یک بحث عقلى در کـالم اسـت و ربطـى بـه ایـن بحـث        آن

مقصود بنده با عقل بـه معنـاى درك و فهـم اسـت، بـا توجـه بـه احکـام و         . بنده ندارد
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. خـورد  نمـى  کجا هم بـه زمـین   هیچ. ى روایات و مسلمیاتى که نزد خودش دارد السنه

 .دشما موردى بیاورید که نشود این معنا را اجرا کر

 عرض من این است که به هر حال، مبانى بحث شما باید روشن شود. 

 گویم کنم؛ من آن را نمى مبنایش همین است که عرض مى. 

 عرف یا عقل؟  

 عقل؛ یعنى درك همراه با توجه به روایات و آیات.  

   



 

 

 

 

 

 قاعده عدالت در عبادات جارى نیست

 هاى حیات بشر قبول دارید؟ ى حوزه آیا این درك را در همه 

 ببنیـد گـاهى   . هر کجا کـه بحـث ظلـم و عـدالت مطـرح اسـت      . بله، در همه جا

اصالً بحث عبادات، بحث ثناى رب است، و ثنـاى رب را مـا   . بحث در عبادات است

گرچه در همان بحـث ثنـاى   . گذاریم مى جا ما بنا را بر تعبد فهمیم و لذا آن اصالً نمى

 . رب هم گاهى مقدس اردبیلى دخالت کرده است

خـون معفـو بعـد از جریـان      (اى از دخالت عقل در فهم احکام عبـادات   نمونه

 ) عدالت در معامالت و حقوق اجتماعى ةقاعد

اگـر خـون باشـد     انـد  هفقهـا فرمـود  . اش در باب درهم بغلى، یعنى خون معفو نمونه

. معفـو نیسـت   اند س است و گفتهاگر خون را پاك کردى، جاى آن متنج. معفو است

 1.کند که به اولویت معفو اسـت  فرماید که عقل حکم مى مى جا مقدس اردبیلى همین

توانـد   من در باب عبادات قبول دارم که درك هم نمـى . این دیگر در ثناى رب نیست

عدل و ظلم را بفهمد؛ اما در بحث معامالت، یا حقوق اجتماعى کـه بـین مـردم رایـج     

آن باشـد و اطالقـش مخـالف بـا آن باشـد، اطـالق آن را        بوده، اگر روایتى مخالف با
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اگـر  . مانیم گذاریم و در هیچ جا هم نمى کنیم یا به طور کلى آن را کنار مى قبول نمى

جـا اجـرا    شما سراغ دارید، موردى را نشان دهید کـه ایـن ضـابطه کلـى را نتـوان آن     

 .کرد

 پذیرید؟ پس شما تفصیل میان عبادات و معامالت را مى 

 عبـادات اصـالً ثنـاى رب    . در عبـادات اصـالً بحثـى نیسـت    . اصالً تفصیل هست

کـه ایـن هـم    ـ از اول کتاب المعـامالت بـه معنـاى عـام      . فهمم ثناى رب را نمى. است

بحـث کالمـى را هـم    . حدود و دیات: تا برسد به ابوابى چون ـ  خواهد قصد قربت نمى

مـن عـرض   . گوییـد  کـه شـما مـى    گویم، نـه آن عقلـى   من درك را مى. اصالً نیاورید

هـا،  کردم روایات خالف قرآن، و خالف قرآن یعنى چه؛ یعنى درك ما با توجه به آن

؛ انـد  هواین چیزى نیست که ائمه آن را منع کرده باشند خودمان را منهاى وحـى گرفتـ  

یعنى بگوید حکم این، چنین است و حکـم آن، چنـان اسـت و کـارى هـم بـه وحـى        

که این از متفردات شیعه است کـه عمـل    با این. اند این را منع کردهائمه . نداشته باشد

داند، اما فقه ما پر است از الغاى خصوصیت و تنقـیح منـاط، و پـر     مى به قیاس را حرام

اگر مـوردى را  . م، واضح استچه من گفت پس آن. است از مخالفت قرآن با روایات

خورد، شـما   ود، به ضرورت ضربه مىش سراغ داریدکه با این راه به فقه ضربه وارد مى

  .بفرمایید تا من پاسخ دهم

 ها و مبانى و عقاید  تغییر مصداق عرفى عدالت به تغییر ارزش

 و  ها، مبانى، عقاید که عرف چیزى را ظلم بداند یا نداند، متأثر از ارزش این

و مبانى ها آرام آرام تغییر یافته  اى ارزش اگر در جامعه. آن کلیاتى است که دارد

توانـد   مـى  جا درك عرف چگونه اسالمى فراموش یا انکار شده باشد، در این

 مالك قرار گیرد؟

     در مورد عدم اعتقاد به اصول، اگر اعتقاد ندارد که اصل زیر بنـا بـراى او غلـط

مطلب شـما کلـى اسـت و    . شود اصوالً عدم اعتقاد، سبب نفى ظلم عقالیى نمى. است

 .مثالً موردى را بفرمایید. باید با مثال بیان شود
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 تغییر مصداق عرفى عدالت به تغییر مناسبات اجتماعى

 شود، مربـوط اسـت بـه نصـف بـودن دیـه کـه         مثالى که خیلى مطرح مى

این موضوع درباره یک حکم دیگرى مانند . دانید مى عالى آن را ظلم حضرت

و زن فقط  دهد گفته شده است که چون مرد نفقه مى. وجوب نفقه بر مرد است

خورد، بدین جهت اگر مردى را بکشند، لطمه اقتصادى به خانواده وارد  نفقه مى

در . شـود  شود؛ ولى اگر زن را بکشند، لطمـه اقتصـادى چنـدانى وارد نمـى     مى

کنند و در هزینـه   مى ها مثل مردها هر دو کار اى که آرام آرام دیگر زن جامعه

. شود مى سانى وارد لطمه اقتصادى یکجا به هر دو  اند، در این زندگى مشترك

کنیم که رد فاضل دیه ظلم است؛ چون فقهاى  به همین دلیل، ما امروز احساس مى

 ها هیچ بار اقتصادى ندارنـد، ایـن مقـدار دیـه را ظلـم      دیدند که زن گذشته مى

 .دانستند نمى

 الً اینه درسـت  خواهد چ این اعتبار مى. فرمایید، یک اعتبار است مى که شما او

ى  که در باب دیه، دیـه بچـه   چرا؟ براى این. حد نفسه تمام نیست+ فکند؟ این اعتبار 

چنـین دیـه انسـانى کـه هیچـى نـدارد و        ادر، اگر پسر باشد کامل است؛ همدر شکم م

دیـه  . کـار کامـل اسـت    دیه یک آدم بى. نخاع یا دست و پایش قطع شده، کامل است

ایـن یـک پاسـخ کـه حـرف شـما مـوارد نقـض         .اسـت کسى که زن نگرفته هم کامل 

 .بسیارى دارد

اى  فرمایید، ناتمام است و هیچ در روایات به این اشـاره  ثانیاً، این جهتى که شما مى

وقتـى  . بهـاى جـان اسـت    کنم که دیه بـراى جـان و خـون    مى بنده عرض. نشده است

یـن جـواب   ا ، امـام 1تغلب در روایت ابان بن. بهاى جان است، مساوى است خون

در آن . دانـم  بنـابر آن روایـت، اگـر چـه مـن آن روایـت را درسـت نمـى        . شما را نداد

در باب ارث این حرف آمـده و از معصـوم سـؤال کردنـد     . روایت دست جعل هست

جـا ائمـه عنایـت     خـواهم بگـویم کـه در آن    مـى ـ که چرا ارث زن، نصف مرد اسـت   
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ایـن جـواب را    امـام  1.»نفقـه اسـت  چون بر مـرد جهـاد و   «: فرماید مى داشتند ـ امام 

  .مطابق فکر شخص داده است

 دانستد  که قبالً تفاوت دیه زن و مرد را ظلم نمى علت این

ابـان وقتـى    ـ  کـه اظهـر روایـات مسـأله اسـت     ـ و اما در باب دیه، در صحیحه ابـان   

شـود کـه ایـن     پس معلوم مى. فرماید کند، امام هیچوقت به این توجه نمى پافشارى مى

 کـه دیـروز ظلـم    عرض کردم درسـت هـم نیسـت، امـا علـت ایـن      . درست نبوده است

و ثانیـاً، بـه   . دانستند، این است که اوالً، آمار کشت و کشـتار در جوامـع کـم بـود     نمى

یابیـد کـه دیـه زن،     شما در عبارات فقهاى دیروز هیچ نمى. شده است صغرا توجه نمى

ابان بـه عقـل تمسـک جسـت و     . است روایات ابان در ارش. نصف دیه مرد شده باشد

اشکال کرد و گفت چرا یک انگشت ده تا، دو انگشت بیست تا، سه انگشت، سى تـا  

).  دانـم  من روایت را مضطرب مى . (و چهار انگشت بیست تا؟ این خالف عقل است

. فقهاى ما به صغرا توجه نداشـتند . چه را که شما فرمودید، نیامده است جا آن در این

شده؛ اما امروز که دنیا، دنیاى فکـر   نمى به صغرا نداشتند، توجه به کبرا هم چون توجه

امروز مسأله برانگیز شـده و مـا   . کنند مى ها رواج یافته، اعتراض شده و این گونه بحث

که فقهاى دیروز حرف ما را نفرمودنـد و   پس عدم بحث فقها و این. باید جواب دهیم

. است که اشکال خالف قرآن به ذهنشان نیامـده  ظاهر روایات را گرفتند، بدین جهت

هـا   آمـده، بعـدى   ه ذهنشـان نمـى  هـا چیزهـایى بـ    اصالً فقه براى این است که دیـروزى 

پـس بـه   . یابـد  مـى  ادامـه  ها اضافه شده و تا ظهور حضـرت مهـدى   و ذهن اند هآمد

کـه ایـن روایـات     توجـه نشـده بـه ایـن    . صغرا توجه نشده تا توجه به جواب هـم بشـود  

، در ایـن طـرف   2بـود  شیخ طوسى در آن جـا چـون روایـت کـم    . مخالف قرآن است

  :فرموده
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جا چون روایات زیاد بوده و فتواى فقهـا   و اما این 2؛است 1 النَّفْس بِاالنَّفسِ خالف 

هم وجود داشته، اصالً به ذهن او نیامده که اگـر آن خـالف اسـت، ایـن هـم خـالف       

 کند؟ مى است و چه فرقى
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 تقییدمخالفت روایات با قرآن منتج نفى صدور است نه 

 هایى که در مورد استدالل به روایات عرض اخبار به قـرآن   یکى از سؤال

شود، این است که ظاهر روایات عرض اخبار به قرآن، نفـى صـدور    مى مطرح

فاضربوا به «، »لم نقله«: تعابیرى چون. کند که مخالف با قرآن است روایتى را مى

صـالً ایـن روایـت را مـا     کنـد؛ یعنـى ا   ، اصل صدور را انکار مى»عرض الجدار

 .ایم نگفته

 ممکـن  } ، یعنى حجت نیست، وا»لم نقله«پس . ایم، نه حقیقتاً یعنى ادعائاً نگفته

است فرموده باشند، اما از باب تقیه و فشارى که به ایشـان آمـده، چیـزى از آن افتـاده     

 بـه همـین جهـت،   . یعنى حجت نیست »فاضربوه على الجدار«یا  »لم نقله«تعبیر . باشد

. هـا رسـیده اسـت   داریم کـه از آن  »لم نقله«فرماید ما روایات فراوانى با تعبیر  مى 1شیخ

 .از باب مبالغه است »لم نقله«؛ به نظر ادعایى »لم نقله«حقیقى با  »لم نقله«معنا کنید 

 شود روایتى که اطالقش ظلم است، این را گفته باشند؟ چگونه مى 

 شـود؛   مـى  که ظلم نیسـت، اطالقـش تقییـد    اصل آن. کنیم اطالقش را تقیید مى

کنید، این هـم   همان گونه که وقتى مطلق را به یک قیدى تقیید مى. مثل همه مطلقات

  .شود مقید مى
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 کند عدالت هم سرایت مى ةاشکال قاعده ال ضرر به قاعد

       رر تشـبیه  اشکال دیگر این است کـه شـما عـدالت را بـه الحـرج و الضـ

ى الحرج و الضرر این است که فقها  ها به اصل قاعده یکى از اشکال. اید فرموده

که دلیل دیگرى هم وجود دارد؛ یعنى  اند هاین قاعده را در مواردى جارى کرد

ى الحرج  پس معلوم نیست واقعاً مستند فقها قاعده. فتوا از جاى دیگر روشن است

 .فرموده است 1آقاضیا است که مرحوماین اشکالى . و الضرر بوده باشد

 گفـت  او در فلسفه هم حصه مى. او اهل حصه بود. خدا رحمت کند آقا ضیا را .

قلـم آخونـد    دانستند بزرگان ما در نجف وارد مسائلى مانند فلسفه شدند که آن را نمى

که شکست، آقاضیا حصه گفت و مرحوم نائینى جمع بین ضدین گفت و متمم جعـل  

دانـم؛ شـاید ناقـل کـالم آقاضـیا       نمـى  .رد کـرد  ى اینها را امـام  و همه درست کرد

جـاى دورى نرویـد، همـین    . کتاب اطعمه و اشربه را مالحظه کنید 2.اشتباه کرده باشد

جـا، در   در آن. و فسخ پر از تمسـک بـه قاعـده الحـرج اسـت      3جواهر در باب طالق

که زن به حکم الحرج  اند هها گفت مورد زنى که زندگى براى او حرجى است، بعضى

 4قواعـد  هاى خود در عالمه در یکى از کتاب. تواند برود به محکمه و طالق بگیرد مى

جـا نکـاح    احتمال داده که زن بتواند در ایـن  ـ  به یاد ندارم در کدام کتابـ یا تذکره  

 ااند آن زن نزد حاکم برود تا حاکم او را طالق دهـد؛ زیـر   هدیگران گفت. را فسخ کند

و حـاکم از بـاب الحـرج او را طـالق      انـد  گرفتـه  »خذ بالسـاق أالطالق بید من «نان آ

ولى عالمه احتمـال داده یـا فرمـوده کـه الزم     . دهد؛ چراکه حاکم ولى ممتنع است مى

امـام هـم فتـوایى    . تواند خـود زن نکـاح را فسـخ کنـد     نیست نزد حاکم برود؛ بلکه مى

                                       
، +نمقـاالت األصـول، الجـزء الثـا    : ك.ر(ى الضرر گفته اسـت، نـه الحـرج     مرحوم آقا ضیا این سخن را در قاعده ـ1

 .اند و استاد محترم، اشکال را بر اساس اشکال به الحرج پاسخ فرموده) 311ص

ى الضـرر صـحیح    ى الحرج اشتباه بوده است، ولـى در قاعـده   اند، در قاعده این استناد همان گونه که استاد فرموده ـ2

 .است

 .32محمدحسن نجفى، جواهر الکالم، ج  ـ3

 .112 ـ 111، ص 3حکام، ج عالمه حلى، قواعد األ ـ4
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شـدند، فرمـود اگـر     انشـان مفقـوداالثر مـى   شبیه این داشت و دربـاره زنـانى کـه شوهر   

توانند خـود   مى شان مشکل است و کسى نیست تا نفقه آنها را بدهد، خودشان زندگى

 .فرمود محکمه هم بروند را مطلقه کنند؛ حتى امام نمى

 مدرك امام »بود؟» الحرج 

  ،محکمـه  فرمـود   توانند خود را مطلقه کنند؛ حتى امام نمى مى. بود »الحرج«بله

اشکالى که عالمه کرده، این است که گفته خـود محکمـه رفـتن زن بـراى     . هم بروند

کند و فیما بین خـود و خـدا قضـیه     فسخ مى ،بنابراین. درخواست طالق، حرجى است

 .جا الحرج آمده این. شود تمام مى

 باشد؟ چرا حرجى مى 

 زمـان   حـرف عالمـه مربـوط بـه آن    . ه رفـتن حرجـى اسـت   مکه محک براى این

دادگـاه حرجـى   ! چطـور حرجـى نیسـت   . ؛ اآلن که اصالً کشت و کشـتار اسـت  است

اى با کسى انجام بدهید که او آدمى باشد که نخواهد پـول شـما را    شما معامله! نیست؟

هـاى عسـر و    اآلن مشـکل دادگـاه  . بینید که چه جـور حرجـى اسـت    مى گاه آن. بدهد

. گوید زندگى براى مـن حرجـى اسـت    رود مى مى جا حرج همین است که زن به آن

گوید باید تحقیق کنیم که آیا حرجـى اسـت یـا نـه؟ بـرو و سـه مـاه دیگـر          دادگاه مى

گویـد   کننـد و قاضـى مـى    آیند و تحقیق مى مى گاه افرادى آن. رسد نوبت دادگاه مى

دوبـاره کارشـناس بایـد بررسـى کنـد و ایـن       . براى من حرجى بودن ثابت نشده اسـت 

واى بـه حـال کسـى کـه بـا دادگـاه       . کنـد  صورت مدتى ادامه پیدا مـى  مسأله به همین

تـراکم  . گـویم  گویم؛ دادگاه حقوقى را مـى  دادگاه کیفرى را نمى .سروکار پیدا بکند

خـواهم بگـویم کـه مقصـرند؛ چـون تـراکم پرونـده و         البته نمـى . پرونده بسیار فراوان

اهر این زن گریـه کنـد؛   ه کند؟ ممکن است در ظچقاضى . تراکم حیله و تزویر است

آورد و حتـى ممکـن اسـت مـرد را      کند و این زن بازى در مى ولى واقعاً مرد گریه مى

. علـى القائـل   ×العهـد : گویـد  بـه هـر حـال، عالمـه مـى     . در خانه زنـدانى کـرده باشـد   

خواست در محکمه عسر و حرج خود را اثبـات   مخصوصاً در آن روزگار اگر زن مى

به همـین دلیـل اسـت کـه عالمـه      . کرد او را دچار حرج مى کند، همین محکمه رفتن،
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. توانـد خـود زن فسـخ کنـد     فرماید مشکل است و چون مشکل است، بنـابراین مـى   مى

رود و خـود او فسـخ    از بین مى »ال حرج«با قاعده  »خذ بالساقأالطالق بید من «اصالً 

تـوانم عـرض    نمى من بیش از این. جا پیش آمده است تا این »الحرج«قاعده . کند مى

کـنم کـه    توصیه مـى  1شما را به مراجعه به کتاب اطعمه و اشربه و به کتاب طالق. کنم

 »الحـرج «حتى شخص، ازباب . باره بحث شده است جا به طور مفصل در این در آن

توانـد گوشـت بـدن دیگـرى را      مـى  2 یرِید اهللاُ بِکُم الْیسرَ والَ یرِید بِکُم الْعسـرَ  و 

 .بخورد

سر قبل از جریان قاعده عسرجریان قاعده ی 

که اگر خداوند عمـرى بدهـد حاشـیه بـر مجمـع او را      ـ  مرحوم مقدس اردبیلى

اصالً، قبل از قاعده حـرج قاعـده یسـر داریـم و احکـام بـر یسـر        : گوید مى ـ  تمام کنم

توانـد ادلـه را    پس اگر در یک جا یسر نبود، اگر چه عسر هـم نباشـد، ایـن مـى    . است

پیـامبر  . 4»{لسمحا {لسهلا {لحنیفبعثـت بـا  «و  3 یرِید اهللاُ بِکُـم الْیسـرَ   تقیید کنـد؛  

ایـن سـخن   . جمعشان کن، متنفرشـان نکـن   5؛»یسر و التعسر«: به معاذ فرمود اکرم

  .مرحوم مقدس اردبیلى است

 عدم جریان قاعده عسر دلیل جلوگیرى از اعراض مردم از دین

  هاى  که اتفاقاً حضرت امام در کتاب ـپس آیا مسأله اعراض مردم از دین

تواند مبنا  مى فقهى شان خیلى به آن اشاره دارند ـ یک وجهى است که در واقع

 .قرار گیرد

                                       
 .{بشرو األ {طعم، کتاب األ36، کتاب الطالق، ج 32محمدحسن نجفى، جواهرالکالم، ج  ـ1

 .185 هآی) 2(بقره  ـ2

  .185ـ بقره، آیه 3

، 494، ص 5، کـافى، ج {بالصلوات المندو {بقی، ابواب 1، ح 14، باب 116، ص 8شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج  ـ4

 آمـده » {لسمحا {لسهلا {لحنیفبـا  +بعثن«بـا تغییـر    494، ص 5و در کـافى، ج   ؛46شریف مرتضى، ناصریات، ص  ؛1ح 

 .است

 .589، ص 2احمدى میانجى، مکاتیب الرسول، ج  ـ5
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 توانیم حکم خـدا را بـراى جلـوگیرى از     ما نمى. تواند از دین اعراض بکند نمى

گوینـد اگـر شـراب حـالل بشـود، مـا        مـى  هـا یک روزى این. اعراض مردم تغییر دهیم

شود مثل همان کسانى که خبرنگار فرانسه را گروگان گرفتنـد و بـه    این مى. دینداریم

این خبرنگار چه ربطى به قانون فرانسـه دارد؟ ببینیـد،   ! او گفتند منع حجاب را بردارید

 .معیار این است که مشکل عمومى براى جامعه اسالمى باشد

 نه یک شخص خاصاند مردم این گونه فرض کنیم عموم ،. 

 مـورد را بفرماییـد؛   . تواننـد  ى را از بین ببرنـد، نمـى  اگر عموم مردم بخواهند نص

 .کلى نفرمایید

 تغییر مصداق عدالت به علت تغییر تکنولوژى 

تان مطرح کـرده بودیـد کـه     هاى کتبى ى احیاى موات در سؤال اى را درباره مسأله

امـام در نامـه   . »گـویى  مـى  جانا سخن از زبان ما«: گفت. مناسب استطرح آن از قضا 

ل اسـالمى را چنـین حـل کـرد کـه      یشود مسـا  امروز نمى: خود به آقاى قدیرى نوشت

هـا بیفتـد و    توانـد بـه جـان همـه زمـین      بگویید چون شخصى پول و بلـدوزر دارد، مـى  

در ایـن صـورت،   . زددرپى سـاختمان بسـا   ها را آباد کنم و پىخواهم آن مى بگوید من

قطعاً چنین کارى محکوم قاعـده الضـرر و قاعـده    . ماند نمى دیگر فرصت براى کسى

شـود،   وقتى که در مورد ملک شخصى قاعده الضرر و الحرج اجرا مى. الحرج است

 .در ملک عمومى هم به طریق اولى این گونه است

 جا مطرح است یا الضرر ى عدم ظلم در این قاعده.  

 بودن تفاوت زن و مرد در ارث ظالمانه ن

  در بـاب ارث هـم همـین شـبهه وجـود داشـته و در       . قاعده عدم ظلم هم هسـت

 1اما ارث، نص است و عالمه طباطبـایى . روایات هم این شبهه بوده و سؤال شده است

                                       
 .233 ـ 207، ص 4عالمه طباطبایى، المیزان، ج ـ1
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مـا  . ظلمى نشد و اگر ظلمى شده بـه مـرد شـده   جا به زن  جواب داده است که در این

 .مان همین است هم عقیده

  پس اگر زمانى عرف، بگوید در باب ارث، امروز نصف بودن ارث زن ظلم

 .ها ـ شما باید بپذیرید مانند فمینیست ـاست 

 عدالت در نص متواتر ةعدم جریان قاعد

 متـواتر را نمـى       نمى تأکیـد  . نـار بگـذاریم  تـوانیم ک  تواند بگویـد؛ چـون مـا نـص

ى  فقهـا دربـاره  : گـویم  نمونه دیگرى را برایتان مى. نه ظاهر متواتر. کنم نص متواتر مى

در مـورد  . تر باید به جا آورد پسر بزرگرا که آن  اند هقضاى نماز و روزه پدر فرمود

هاست و روح تعبد ایشان گـل کـرده   که امام از آن اند همادر بعضى از فقها اشکال کرد

گوید پسر بزرگ باید نماز و روزه پدر  ؛ در حالى که روشن است اگر اسالم مىتاس

را که به سبب فراموشى و مریضى ترك کرده، باید قضا کنـد، ایـن دسـتور اسـالم از     

اولى به این احسان است؛ چون اسالم به مـادر عنایـت    باب احسان به پدر است و مادر

صوصـیتى هسـت؟ جـوانى یـک شـب      چگونه بگوییم در ایـن حکـم خ  . بیشترى دارد

بـرو بـا    بـا مـادرت نیکـى کـن،    «: اى خواسـت، فرمـود   اهللا آمد و موعظه خدمت رسول

گویـد اگـر کسـى     مـى  2شهید در قواعد 1»!مادرت نیکى کن، برو با مادرت نیکى کن

در نماز مستحبى باشد و مادر صـدایش کنـد، او نمـاز را رهـا کنـد و جـواب مـادر را        

. هاى عواطف و احسان به مـادر اسـت   ها همه جنبهاین. ا زد، نهبدهد؛ ولى اگر پدر صد

  .گاه با وجود چنین شأنى براى مادر، بگوییم فقط پدر قابل احسان است آن

 )وکالت سفیه  (اى از بى توجهى فقها در استنباط  نمونه

فتـوایى در  : گویم تا شـما جـواب بدهیـد    یک نمونه از موارد عدم توجه فقها را مى

امـام هـم در تحریـر    . که هیچ کس اشـکال نکـرده اسـت    اند ت و فقها گفتهاس 3شرایع

                                       
 .391، ص 2مسند احمد، ج  ؛ 234، ص 1، ج +لاللئا +لاحسائى، عوا ـ1

 .48، ص 2ائد، ج شهید اول، القواعد و الفو ـ2

 .156، ص 2سالم، ج محقق حلى، شرائع اإل ـ3
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. الوسیله فرموده است و ما هم سال گذشته هنگام بـازنگرى در حاشـیه تحریـر نوشـتیم    

سفیه کسى است که بلد نیست کـارى  . تواند وکیل شود آن فتوا این است که سفیه مى

. لـت نـداریم  استدالل صاحبان این فتوا این است که دلیلـى بـر منـع سـفیه از وکا    . کند

منـع سـفیه، مربـوط بـه مـال      . شود کسى آن سفیه را بـراى کـارى وکیـل کنـد     پس مى

گویـد   عمـوم ادلـه وکالـت مـى    . خودش است، اما بـراى وکـالتش دلیـل منـع نـداریم     

اگـر  . ى این فتـوا واضـح اسـت    شما اشکالتان چیست؟ شبهه. توان او را وکیل کرد مى

اره خانه پایین شهر را با خانه باالى شـهر  ى خانه سفیه است و اج خص در اجارهاین ش

کنـد و فـرق خانـه     داند و به فرض، هر دو خانه را به دویست تومان اجاره مـى  مى یکى

بـدترین  را بـا  داند و زمین بهترین نقطه قـم   خشتى و گلى را با خانه بهتر یا غیر آن نمى

تواند وکالت ایـن   مىداند، چگونه  داند و اصالً راه درست معامله را نمى نقطه یکى مى

معامله را بر عهده بگیرد؟ اطالق و ظاهر عبارت فقهـا ایـن اسـت کـه چنـین کسـى را       

گـوییم خـود ایـن وکالـت، سـفهى اسـت و        مـا مـى  . توان وکیل خرید خانـه کنـیم   مى

شـود؛ امـا فقهـا بـه ایـن       ادله عمومات وکالت شامل سفیه نمى ،بنابراین. عقالیى نیست

  .ندا هتوجه نکرد

  شود؟ قاعده اقدام هم جارى نمىآیا 

 خواهد به ایـن   البته اگر کسى مى. شود؛ چون این معامله سفهى است جارى نمى

وسیله به سفیه پول بدهد و منظور اصلى او معاملـه نباشـد، ایـن مسـأله دیگـرى اسـت؛       

شخصى کارگرى را به خانـه بـرد تـا    . کرد مثل حکایتى است که آقاى فلسفى نقل مى

هـا   فردا دوباره گفـت سـنگ  . گ را از این طرف خانه به طرف دیگر ببردهاى سن قلوه

خواسـتم   مـى  :این چه کـارى اسـت؟ گفـت   : گفت. را از آن طرف به این طرف بیاور

خواهـد سـفیه    مـى  فرض این است که موکل. که عقد نیست این. پولى نصیب تو شود

در . ه، سـفه دارد را وکیل کنـد تـا بـراى او خانـه اجـاره کنـد؛ در حـالى کـه در اجـار         

جا خود این عقد الوکاله، سفهى اسـت و عقالیـى نیسـت و خـود عمومـات عقـد        این

کنند، ولى کـدام یـک از فقهـا متوجـه      شود؛ چون عقال اعتبار عقد نمى نمى شامل آن
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آن هم بـا یـک نـیش قلـم رد شـده و گفتـه        1این نکته شده است؟ تنها مقدس اردبیلى

ایشان دیگـر توضـیح نـداده    . سفاهت نداشته باشد است شاید این سفیه در یک کارى

است، ولى توضیح آن همین است که بگـوییم در کـارى کـه در آن سـفاهت نـدارد،      

یجـوز توکیـل   «ظـاهر عبـارت فقهـا کـه فرمودنـد      . بحث نیست و وکیل السفیه نیست

که در این صورت  »فیما ال یکون فیه السفه«، نه »فیما یکون فیه السفه«، یعنى »السفیه

 ،2عالمـه . به این نکته توجه نشـد و تمـام فقهـا فرمودنـد    . شود غیر سفیه؛ یعنى عاقل مى

بزرگـان بعـدى   . من جاى اقوالشان را بـه یـاد نـدارم   . و دیگران دارند 3صاحب جواهر

قدس اهللا ارواحهـم نـور اهللا    ( خیلى خدمت کردند، قدما حق دارند و زحمت کشیدند

متـأخران  . متأخران هم حق دارند ؛ها بود تشکیالت، با فقر، با دشمنىو با ن)  مضاجعهم

انـد کـه فقـه را ایـن گونـه گسـترش        متـأخران . هایى داشتند که پیشینیان نداشـتند  دقت

 . شاءاهللا ما هم گسترش بدهیم، اما با توجه به قرآن و عترت و حفظ متدها دادند و ان

فرمودنـد، بـراى ادامـه بحـث بنـده در       اگر اشکال و موردى به ذهنتان آمد یا آقایى

 .خدمتتان هستم

 .شود عدالت مستلزم تغییر احکام شریعت مى ةقاعد

 ماند نمى عالى این است که احکام اسالم ثابت یکى از لوازم حرف جناب .

کنید؟ دقت شود که اطالق هم  مى تک احکام را با چه چیزى ثابت استمرار تک

دهید، مانند  ثابت را به منصوصات اختصاص مىاگر شما احکام . از ظواهر است

چه در باب نصف بودن ارث گفتید، اطالق را که از ظواهر است و حجت هم  آن

 کنید؟ مى هست، چه

 کنیم که برداشت ظالمانـه بـودن    نص متواتر را، چون یقین داریم، پس یقین مى

 .حکم نزد عرف، اشتباه است
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  حـالل محمـد  «: تمرار داردگاهى منظور ما اصل شریعت است که اسـ 

اصل شریعت استمرار است؛ اما  1.»حرام و حرامه {ملى یوم القیاإبداً أحالل 

که خصوص این حکم که در قرآن و در سنت متواتر آمده، این براى مردم  این

 کنید؟ ات مىاین زمان است، شما با چه اثب

  حالل محمد حالل«با اطالق، نه با...«. 

 است، نه از منصوصات و شما فرمودید که اطالق با فهم  اطالق از ظواهر

 .شود عرفى ظلم تقیید مى

 مثالى بگویید تا جواب بدهم.  

 ثبات عادالنه بودن تفاوت زن و مرد در ارث ا

 گویند ظلم است، ولى اگر فرض کنیم که در چند سال بعد این  اآلن نمى

، براى این جامعه ظلم تلقى 2 نْثَیینِاالُللْذَّکَرِ مثْلُ حظِّ  چنین شد که اطالق آیه 

 فرمایید؟ شود، در این صورت چه مى

 گـویم ایـن   مـى  جـا مـن   بحث این اسـت کـه در ایـن   . گویم، ظلم نیست من مى       

 ُظِّ االثْلُ حلْذَّکَرِ منِلینْثَی 3 سهم مرد دو برابـر سـهم زن اسـت، بـا     . اصالً ظلم نیست

من وقتى که این مطلب را خبرنگـاران داخلـى، خـارجى و    . آن خصوصیاتى که آمده

گویند ظلم است، تشریح و تبیـین کـردم، همـه گفتنـد اصـالً ظلـم        همه کسانى که مى

مـده  جـا آ  این مطلب را براى سفیر سوئیس و خبرنگار آمریکـایى کـه بـه ایـن    . نیست

جا اصالً ظلـم نیسـت    کنم که در این بنده عرض مى. بودند، توضیح دادم، لذت بردند

البتـه  . ى ریاضـى اسـت   مسـأله . گویم دو دو تا چهار تاست مى من. تا شما اشکال کنید

گـویم   مـى  بـه هـر حـال،   . اى را خواندم که ریاضیات را هـم نسـبى دانسـته اسـت     مقاله
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در روایات هم اشـکال شـده   . ریاضى است و ریاضى دیگر این زمان و آن زمان ندارد

 .اند است و جواب داده

 عدالت، نباید بتوان عرف را تخطئه کرد ةبر قاعدبنا

    اگر شما عدل و ظلم را عرفى دانستید و عرف تشخیص داد، بایـد بـه آن

 .ملتزم شوید

 گـویم ایـن مثـل دو دو تـا چهـار       مـى . گویم نیست مى. باید به عرف تفهیم بشود

اگـر مـا دو   . شـود  داند، دو دو تا چهـار تـا مـى    اگر کسى، دو دو تا را سه تا مى. تاست

خـواهم شـعار    نمى. است  نْثَیینِللْذَّکَرِ مثْلُ حظِّ االُ قانون قشنگ داشته باشیم، یکى 

را از قـوانین قشـنگ    1 ولـی اال�لْبـابِ  اُیـا   ×ٌولَکُم فی الْقصاصِ حیا چنین  هم. بدهم

 .دانم مى

 ى استمرار احکام را از اطالق گوییم الزمه فرمایش شما این است؛ یعن ما مى

پـس ایـن اطـالق بایـد     . فهمیم و این اطالق از ظواهر است، نه نصـوص  آن مى

 .پذیر باشد که با ظلم عرفى در زمانى شکسته شود امکان

 عدالت بر ظواهر، نه نصوص ةتأثیر قاعد

 ببینید، پیغمبر چگونه اسـت . »معروف«شود  مى. اگر اطالقات شد، بله : اْیرُهم م

چیـزى در یـک روزى معـروف بـود، روز دیگـر      . 2 بِالْمعرُوف وینْهاهم عنِ الْمنْکَـرِ 

یـک مصـداقى در   . 3وعاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف: فرماید خود خداوند مى. معروف نیست

توانیم بگوییم مصادیق عـوض   ما نمى. یک روز معروف بود، یک روز معروف نیست

توانـد اجـراى احکـام     ایشان فرمود حکومت مى. تر از این را فرمودباال امام. نشوند

. گـویم  گویـد و مـن شـبیهش را مـى     امام اجرا را مى. را تعطیل کند و به تأخیر بیندازد
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چـه ابـایى دارد؟   . دهد بیند و فتوا مى یک روزى فقیهى در این زمان چیزى را ظلم مى

. بـدیهیات نیسـت   وفرماییـد، جـز   اما استمرار به این معنیـى کـه شـما مـى    . معذور است

چه جزو بدیهیات است، این است که پیغمبر هر حکمى را که آورده، ایـن حکـم    آن

، ایـن  »نمـاز جمعـه در زمـان حضـور واجـب اسـت      «شود؛ یعنى اگر فرموده  نمى نسخ

و که همه موضـوعات و عنـاوین احکـام     شود؛ اما این مسلم است و نسخ نمىمستمر و 

حکـم هـم بـه    . شـود  موضوع که عوض مى. شود نمى خت باشد،امصادیق همیشه یکنو

  .شود تبع آن عوض مى

 ى احکام ى عدالت بر ادله حکومت ادله

 رآن مخالفت روایات با ق: هاى شما، به دو دلیل تمسک شده است در نوشته

آیا نتیجه این دو دلیل، یکى است یا متفـاوت  . گرى حکومت ادله عدالتو دی

 است؟

 حکومـت  . حکومت در جایى است که دلیل، لسان داشـته باشـد  . کند فرقى نمى

  .مربوط به لسان است

 عدالت ةاشکال به دلیل حکومت براى اثبات قاعد

 آن وقت همه . که دلیل حاکم باید دلیل لفظى باشد اند در اصول فقه گفته

 .اش نیز همه ارشادى است ى عدالت، دلیل عقلى دارند و ادله لفظى ادله

  تفاوت دلیل لفظى با دلیل مولوى

 گویم دلیل لفظى دارد مى! یعنى چه ارشادى است؟ :بِظَالَّم کبا رمللعبید و1 ،

همان درك عقلى مـا را بـا لفـظ بیـان کـرده      . نداردارشاد یعنى چه؟ ارشاد و مولویت 

اگر اعتبـارات عقالیـى کـه لـب اسـت، یـک روز بـه        . شود دلیل لفظى است؛ پس مى

، همانى است که فطرت  وما ربک بِظَالَّم . شود لفظ صورت قانون در آیند، این مى
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وقتـى دلیـل   . ى بیـان تشـریعى نیسـت   لـ بیان هسـت، و . فهمد که خدا ظالم نیست ما مى

گـویم تشـریع، بیـان     نمى. عقلى داریم، دلیل لفظى آن ارشاد به همان دلیل عقلى است

وقتـى لفـظ اسـت، حـاکم بـر      . لفظ است  بکوما ر خود . گوید زیربنا را مى. است

. لفـظ اسـت و حـاکم اسـت     1 الدینِ مـنْ حـرَج   +فِما جعلَ علَیکُم  . شـود  ادله مى

دلیل حـاکم، بـراى   . فرمایید، درست است، اصالً این حرف امام است مى چه شما آن

. بشـوند  تواننـد حـاکم   لسان دلیل اسـت و بـدین جهـت بنـاى عقـال و اجماعـات نمـى       

الطـواف بالبیـت   «، 2»ال شک لکثیـر الشـک  « عحکومت، لسان دلیل است، لسان شر

بـه اعتقـاد   . تواند دلیل غیر لفظى  حاکم باشـد  بنابراین حق با شماست که نمى. 3»×صال

من آن درك عقلى را بـه صـورت لفـظ بـراى مـا بیـان کـرده اسـت و همـانى را کـه           

  .شود خودش با لفظ بیان کرده، حاکم مى

 رجعیت عرف در تشخیص مصداق عدالت و شواهد آنم

 شخیص که عرف باید ت عالى شواهدى را ذکر کردید مبنى بر این حضرت

اشکال این است که ایـن  . دهد فالن حکم مخالف با آیات نفى ظلم است یا نه

 : تواند ادعاى شما را اثبات کند شواهد نمى

فهماند  است که مى 4 بِلسانِ قَومه {ول إِرسلْنَا من رساَوما   ي هشاهد اول، آی

  . در تشخیص ظواهر الفاظ، عرف، معیار است

شاهد دوم، نزاع صاحب جواهر و صاحب حدائق در بحث مواسعه و مضایقه 

ظاهراً نزاع بین این دو بر سر این است که آیا در آیات باید ظواهر خود  5.است

مفسر توجه کرد؟ در این شاهد نیز بحث بر  قرآن را معیار قرار داد؟ یا به روایت

 .این است که ظواهر الفاظ به عرف موکول شده است
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با قرآن عرف نباشد، که اگر معیار تشخیص مخالفت روایات  شاهد سوم این

این نیز همین مقدار را ثابـت  . شود مخالفت با قرآن را معیار قرار داد اصالً نمى

 .کند که عرف باید ظاهر الفاظ را تشخیص دهد مى

شود، این است کـه اگـر    مى ى این شواهد وارد اشکال دیگرى که به هر سه

از فهم ظواهر  اى بیش عدالت و ظلم باشد، وظیفه مصداقعرف مرجع قضاوت در 

؛ زیرا باید قواعد، معیارها و ضوابط متعددى را به کار ببرد تا بتوانـد  الفاظ دارد

هد، این وظیفه عرف اثبات امصادیق ظلم یا عدل را تشخیص بدهد و از آن شو

  .شود نمى

 مرجعیت عرف در تشخیص مصداق

        ایى در مورد تقریر علمى بحثى کـه مطـرح فرمودیـد، بایـد گفـت ظـاهراً در جـ

، هر چند بحـث ایشـان تمـام نیسـت، و آن ایـن      1مرحوم نائینى به این سخن اشاره دارد

است که آیا نظر عرف فقط در تشخیص مفاهیم حجت است؟ یا در تطبیق مفهـوم بـر   

ال «حق ایـن اسـت کـه    . گردد مصداق هم حجت است؟ عبارت شما به این نزاع بر مى

مفهوم و هم در تطبیق مفهـوم بـر مصـداق    ، نظر عرف، هم در »{شبهیشوبه ریب و ال 

 :کنم براى این مسأله شواهدى را ذکر مى. حجت است

 ى مصداقیه  تمسک به علم در شبهه: شاهد اول

اگر مصداقیت مصداقى بـراى   اند در باب شبهه مصداقیه مخصص گفته :شاهد اول

اشـد،  زنیم، اگـر مصـداقیتش معلـوم نب    مخصص معلوم باشد، عام را با آن تخصیص مى

هاى مختلفـى   جا دیدگاه مفهومى، بلکه از باب شبهه مصداقى، در این هۀنه از باب شب

دانیم که زید فاسق است یـا نـه و استصـحاب حالـت سـابق هـم        مثالً نمى مطرح است؛

تمسک بـه عـام در شـبهه مصـداقیه مخصـص جـایز        اند برخى از آقایان فرموده. ندارد
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 والحـقّ «: عبارت سید چنین است. ل به عدم تمسک شده استیسید در عروه قا. است

ـ المقام عدم الوجـوب أل + ف ک و الیجـوز التمسـ   {قیالمصـدا  {لشبهلـى ا إه راجـع  نّ

تمسک به  2اند که مدعى ر مقابل این گروه، کسانى چون امامد 1.»بالعمومات فیها

 . ستاعام در شبهه مصداقیه مخصص جایز 

 حجیت ظواهر کتاب : شاهد دوم

گویا در رسائل در بحث ظـواهر کتـاب کـه آیـا خـود ظـواهر کتـاب         :شاهد دوم

حجت است یا با ورود از ائمه حجت اسـت، مرحـوم شـیخ بحـث مخالفـت کتـاب را       

گویند روایات همـه   مى جا بحث اطالق و عموم است و اخباریان آن 3.ندک مطرح مى

 .فرماید در بعضى موارد بیان نشده است چیز را بیان کرده است؛ اما شیخ مى

 ها در فقه بر مصداق است، نه مفهوم  ى نزاع عمده

. دعواها در فقه، در مصداق اسـت و دعـواى مفهـوم بسـیار کـم اسـت       ياصالً همه

شـود؛ مثـل ایـن کـه امـر، ظهـور در        م، به صورت کلى در اصول حل مىدعواى مفهو

ى انشـایى یـا آکـد     وجوب دارد یا نه؟ جمله خبـر در مقـام انشـا آکـد اسـت از جملـه      

  نیست؟ عام حجت است یا نیست؟

 )  استطاعت (اى از نزاع فقها بر مصداق  نمونه

در بـاب   اما تشخیص مصداق؛ اصالً اساس فقـه بـر تشـخیص مصـداق اسـت؛ مـثالً      

وللّه علَى النَّاسِ حـج الْبیـت مـنِ     : فرماید تشخیص مصادیق استطاعت که قرآن مى

کـه آیـا ایـن اسـتطاعت بـر کسـى کـه         انـد  ، آقایان بحث کـرده 4 استَطَاع إِلَیه سبِیالً

کند؟ آیا کسى که پـولى دارد و احتیـاج بـه     کند یا صدق نمى مدیون است، صدق مى
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کند؟ فقیـه در بحـث اسـتطاعت،     ازدواج هم دارد، بر چنین کسى استطاعت صدق مى

یکـى  : رنـد مصادیق است؟ فقها نظرهاى مختلقى دا وبه دنبال این است که آیا این جز

بـاز در همـان   . گویـد  گوید از مصادیق استطاعت است و دیگرى خالف آن را مى مى

گوید اگر کسى که نیـاز   ، یکى مى»ذا صار مستطیعاًإ«: بحث استطاعت که گفته شده

مـانع   »الحـرج « ي قاعـده اسـت و   »حـرج «به ازدواج دارد، به حج برود، این مصـداق  

توانـد جلـوى    این مصداق حرج نیسـت و نمـى  گوید  شود، و فقیه دیگر مى مى وجوب

در الحـرج، الضـرر، و در سراسـر فقـه همـه جـا بحـث از مصـداق         . وجوب را بگیرد

 .است

 )  ماء مطلق و مضاف (اى از نزاع فقهى بر مصداق  نمونه

از مفاهیم واضح است، ولـى در مـاء مضـاف     »ماء«: ترى را عرض کنم مورد روشن

بعضـى از مصـادیق   . است و چه آبى مطلق اسـت بحث شده است که چه آبى، مضاف 

اصـالً بحـث صـحت    . توان تشخیص داد که آیا صحت سلب دارد یـا نـه   مى را مشکل

حـث از تطبیـق   ى علـوم، ب  اصالً در کلّ فقـه و در همـه  . سلب مربوط به مصادیق است

    :فرمایـد  ایـن کـه قـرآن مـى    . همه مشکالت در مصادیق است. مفهوم بر مصداق است

 امول إِاَ وسن رلْنَا مسر} همانِ قَوسبِل 1 هم به شیوه حرف زدن اشاره دارد و هم به ،

. آیـد  برنمـى  »هوهو بما «کارى از دست خود مفهوم  }به تطبیق مفهوم بر مصداق، و ا

گـو باشـد، مگـر     توانـد بـراى مـا پاسـخ     را بدانیم، این در فقـه نمـى   »ماء«ما مفهوم اگر 

مشکوك، به سراغ عرف برویم و ببینـیم آیـا عـرف ایـن مـورد را      که در مصادیق  این

 .داند یا نه مى مصداق

 )  حلق (اى از نزاع فقهى بر مصداق  نمونه

در . داننـد  یکى دیگر از شواهد در بحث حلق لحیه است که آقایان آن را حرام مى

کنـد؟   مـى  جا باز این سؤال پیش آمد که آیا حلـق بـا ماشـین تـه زن هـم صـدق       همین
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که سابقاً با تیغ بوده؟ یا اگر با ماشـین   در باب حج، حتماً باید با تیغ باشد؛ چنان» حلق«

ر صروره یا در غیر آن حلـق معتبـر اسـت    که د سر را تراشیدیم، بنابراین ٰیزن در من ته

ل، مشکل در مصادیق است، اما در بحث مفاهیم اجماالً همه مفـاهیم  یاین مسا در همه

. الجملـه روشـن اسـت   + ف، »ظلـم و عـدل  «و مفهـوم  » مـاء «روشن است؛ مـثالً مفهـوم   

مشکل این است که روشن نیست این مفاهیم آن قدر توسعه دارند که تمـام مصـادیق   

 ل شوند؟را شام

به هر حال، عرف هم در اصل تشخیص مفهوم و هم در تطبیق مفهـوم بـر مصـداق    

 {وما أَرسـلْنَا مـن رسـول إِ    اطالق  اًاساس. چند شاهد هم عرض کردم.حجت است

همانِ قَوسبِل 1 خواهد بگوید؛ یعنـى   همین را مى ِإ} همانِ قَوسبِل    در فهـم مفهـوم ،

آیـا  . بحث مفهـومى اسـت  الرجحان؟ این  هوم امر، وجوب است یا مطلقاست؛ آیا مف

اما در غالب . االرض است یا تراب است؟ این بحث مفهومى است صعید، مطلق وجه

مباحث مشکل در مصادیق است و نظـر عـرف در مصـادیق هـم مثـل مفـاهیم حجـت        

  .است

 اگر عرف در تشخیص مصداق مرجع نباشد به فقه نیازى نیست 

تشخیص مصداق را از عرف بگیریم و بگوییم فقه به تشخیص مصداق کـار   اگر ما

ندارد، دیگر نیاز به فقه نداریم؛ چون مفـاهیم، معلـوم اسـت و در اصـول از آن بحـث      

به این ترتیب دیگـر پنجـاه فـرع اجمـالى کـه      . ماند کنند و بحثى براى فقه باقى نمى مى

، همه خـارج از  3که در خمس دارداى  یا خاتمه 2مرحوم سید در ذیل بحث خلل دارد

، سهو به معنـاى  5»{فلالنا+ فال سهو «و  4»...السهو+ فال سهو «فقه خواهد بود و یا در 

گیـرد؟ آقـاى بروجـردى     غفلت و ذحول است، اما آیا این مفهوم، شک را در بـر مـى  
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غفلت و ذحول گاهى منشأ شک و گـاهى منشـأ   . شود فرمود شک را هم شامل مى مى

بحـث از تشـخیص مصـداق در    . شـود  پس سهو هر دو معنا را شامل مى. شود نسیان مى

وریـد کـه بحـث مصـداق     توانید بحث فقهى یا علمى را بیا فقه فراوان است و شما نمى

 .در آن مطرح نباشد

محـل بحـث در ایـن اسـت کـه آیـا ایـن         الجمله روشن اسـت؛ + فمفاهیم  ،بنابراین

جـا نظـر عـرف     کنـد و در همـین   کند یا صـدق نمـى   مفهوم بر فالن مصداق صدق مى

 .تمتبع اس

 ها؟ اند یا مصادیق آن آیا عنوان عدل و ظلم موضوع احکام

  گیرد از عناوین عرفى باشد، عرف  حکم قرار مىاگر عنوانى که موضوع

سؤال این است که آیا در شریعت، عدالت یا . معیار تشخیص مصداق آن است

کم اى که همه احکام عادالنه یا ظالمانه را شامل بشود ـ موضوع ح به گونه ـظلم 

قرار گرفته و شارع گفته است عنوان ظلم را حرام و عنوان عدل را واجب دانسته، 

ى عـرف   نند موضوعات عرفى، تشخیص مصادیق عـدل و ظلـم را بـر عهـده    ما

 گذاشته باشد؟

 عنوان عدل و ظلم موضوع حکم شارع است 

    بله، طبق آیات قرآن و ضرورت فقه شیعه، اسالم حکـم ظالمانـه نـدارد :   ـامو

بِیدلْعبِظَالَّم ل کبر .1 چنین در اسالم امر به عدالت شـده  هم :  َّـ إِن لِ  اْاهللاَ یـدرُ بِالْعم

ذ إِیتَاءانِ وساالِْحو÷  شَـاءنِ الْفَحى عنْهیى والْقُرْب ،2      ًقاـدص ـکبر ـتمکَل ـتتَمو

بـه همـین   . همه احکام خداوند عادالنه است؛ اصالً حکمـى ظالمانـه نـداریم    .3وعدالً

یى ظالمانه اسـت و یـا اطـالق دلیـل     که این حکم در جا جهت، اگر ما رسیدیم به این
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کنـد یـا    مـى  یک حکم ظالمانـه اسـت، فقیـه آن اطـالق را بـه حکـم آن آیـات تقییـد        

یـا اگـر   . ن صـاحب حکومـت اسـت   دهد؛ چون به نظر من لسـا  محکوم آیات قرار مى

دانـد، بایـد در دلیـل     مـى  که این حکم را عرف ظالمانه یک جایى فقیهى برسد به این

. آن حکم تصرف کند و آن روایت را چـون بـر خـالف قـرآن اسـت، کنـار بگـذارد       

 .خودشان فرمودند روایت بر خالف قرآن را کنار بزنید

 مند است یا ذوقى؟ این رسیدن ضابطه  

 د عرفى باشدفقیه بای

 گویـد فقیـه هـر     میرزاى قمـى مـى  . داند داند یا نمى فقیه باید بفهمد که عرف مى

از امتیازات امام راحل این بود که در فلسـفه،   1.است تر باشد، فقاهتش باالتر چه عرفى

گویـد عـرف از امـر وجـوب      هر فقیهى مـى . شد فیلسوف و در بحث بازار، بازارى مى

فهمـد یـا عـرف چیـزى را      لمه صعید، مطلق وجه االرض مـى فهمد و یا عرف از ک مى

دهـد،   پس فقیه ابتدا برداشت خود را به عرف نسـبت مـى  . داند داند یا نمى معروف مى

ى نصف بودن دیه زن نسبت بـه دیـه    کند؛ مثالً درباره بعد نظر و فتواى خود را بیان مى

روایت خـالف آیـه شـریف     این ،بنابراین. داند گوید عرف این را ظالمانه مى مى مرد،

 بِیدلْعبِظَالَّم ل کبا رمو 2 اصالً کـل فقـه   . زنم است؛ پس من این روایت را کنار مى

 . گونه است این

 اند  که عنوان عدل و ظلم موضوع حکم شارع استدالل بر این

جا یک شبهه دیگر را جواب بدهم و آن این است که بگوییم اگـر مـالك    از این

تـوان   این اشـکال را مـى  . که همین عناوین به عرف القا بشود، کافى است عرف است

ایها الناس خداوند بـه زکـات فطـره یـا نمـاز شـب امـر        «: به کل فقه وارد کرد و گفت

  .»فهمید، عمل کنید فرموده و هر چه از این امر مى
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 موضوع بودن عنوان عدل و ظلم هیچ محذورى ندارد 

تواننـد بسـیارى از مباحـث علمـى را      اما ایـن شـبهه وارد نیسـت؛ چـون مـردم نمـى      

اسـت   این سخن شبیه ادعاى اخباریان. تواند بفهمد بفهمند؛ مثالً عرف معارض را نمى

. کنـیم و تقلیـد را قبـول نـداریم     خوانیم و به آن عمل مـى  که ما خودمان روایت را مى

کنیـد؛ چـون وقتـى     جوابشان این است که شما در فهم کلمات روایت هـم تقلیـد مـى   

. گویید معناى این روایت عربى این است و این تقلیـد اسـت   خوانید، مى روایت را مى

فهمد و هر فقیهى هـم در فهـم خـود     این گونه مىگویند عرف  فقها در سراسر فقه مى

خداونـد امـر فرمـوده اسـت و      1 وعاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف  ي همعذور است؛ مثالً در آیـ 

سـپس  . گوید امـر، ظهـور در وجـوب دارد و معـروف در مقابـل منکـر اسـت        فقیه مى

آیـد، کـار چنـین     گیرد که اگر مردى هر شب ساعت یازده به خانه مى چنین نتیجه مى

کسى منکر است؛ چون این کار از نظر مـردم معـروف نیسـت؛ منکـر اسـت و ایـن را       

پس چون مردم چنین کارى را در زنـدگى زناشـویى قبـیح و    . داند یک نحوه ظلم مى

داند و حکم بـه   مى  وعاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف دانند، فقیه نیز آن را بر خالف  زشت مى

کند، بگوید کـار   ا ممکن است فقیه دیگرى که فرهنگ او فرق مىام. کند حرمت مى

  .چنین مردى خالف معروف نیست؛ پس حرمت ندارد

 ها در فهم عدل و ظلم  دخالت فرهنگ

چه کـه از فرهنـگ    ها مختلف است و هر فقیهى طبق آن به عبارت دیگر، فرهنگ

یابد و فقیـه دیگـرى    مىگوید از امر وجوب را  فقیهى مى. دهد یابد، فتوا مى مى جامعه

فهمد و به همین جهت، یکى بـه وجـوب،    گوید عرف از مطلق امر استحباب را مى مى

 .کند و دیگرى به استحباب حکم مى

گـاهى در بعضـى   . ام بله، یک نکته هست که من در حاشیه عروه به آن اشاره کرده

ى بـاز فقیـه   از موضوعات حتماً باید بعد از تعیین موضوع، به عـرف رجـوع کننـد، ولـ    

 .به هر حال، فقیه هم جزء عرف یا نایب آن است. دخالت کرده است
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ها مشترك است و وضع مواد هر زبـانى   ى زبان ها در همه که وضع هیئتخالصه آن

آنگاه فقیه با توجـه بـه زبـان و ادبیـات عـرب و فهـم عـرف،        . همان زبان است ى ویژه

گویـد عـرف چنـین     فقیـه دیگـر مـى   . کند که در آن معذور است مى حکمى را صادر

میـرزاى قمـى   . همه اختالفات فقهى در این مطلب است. فهمد، او هم معذور است مى

تـر باشـد، حـرفش بـه واقـع       و هر چه فقیه عرفـى  1»حدسه+ فالفقیه متهم «: گوید مى

  .تر است نزدیک

 ى عرف در تشخیص مصداق عدل و ظلم  ضابطه

 داند، اما سؤال  گوید به نظر من عرف این حکم را ظالمانه مى پس فقیه مى

این است که عرف با چه معیارى این حکم را ظالمانه دانسته است؟ آیا عرف هر 

 تواند معیار قرار دهد؟ چیزى را مى

  شناسد ظلم را مىخود عرف. 

 آیا شرع دخالتى در تعیین معیار ندارد؟ 

 ضابطه جواز شارع در دخالت در مصداق موضوعات عرفى 

 ى عرف است نه، ظالمانه بودن، یک موضوع است که تشخیص آن بر عهده. 

تواند در برخـى مـوارد، مصـداقى را مصـادیق عرفـى یـک موضـوع         بله، شارع مى

ى آن حکـم مـانع از    کـه ادلـه   خارج کند، مشـروط بـر ایـن   بیفزاید یا یک مصداق را 

اینهـا  . 2 قَالُوا إِنَّمـا الْبیـع مثْـلُ الرِّبـا     : ؛ مثالً در باب ربا گفته شدهتخصیص نباشد

شـود و در ربـا هـم     کنـد؟ در بیـع سـودى حاصـل مـى      بیع با ربا چه فرقـى مـى   اند گفته

: توانـد بگویـد   مـى  ر بیع غررى شـارع د: ترى بزنم مثال روشن. آید سودى به دست مى

تواند بعضى از مصادیق را جعل و ادعا کنـد کـه    یعنى شارع مى ؛»البیع الغررى البیع«

دلیـل مـانع از    کـه لسـان آن   این مورد مصداق است یا مصداق نیست؛ اما به شرط این
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التـراب  «: ، یـا بگویـد  1»×الطـواف بالبیـت صـلو   «: و یـا مـثالً بگویـد   . تخصیص نباشد

دانـد،   را مطهـر مـى  » مـاء «دانـد و   نمـى  را مطهر» تراب«که عرف  پس با این. 2»طهورا

اما در باب ظلـم و عـدل، ایـن راه را هـم بسـته       تواند مصداقى را اضافه کند، شارع مى

سان آیات عدل و ظلم آبـى از تخصـیص اسـت؛ ولـى اگـر آبـى       که ل است؛ براى این

اساساً ایـن اشـکال   . توانست چیزى را که ظلم است، بگوید ظلم نیست نبود، شارع مى

و » الحـرج «قاعـده  . ندارد؛ تمام موضوعات فقهـى ایـن گونـه اسـت    این اختصاص به 

فهمد و ظلم چیزى نیست که ناشـناخته   عرف ظلم را مى. هم این گونه است» وفمعر«

دانـد و   در مسأله نصف بودن دیه زن نسبت به دیـه مـرد، فقیهـى آن را ظلـم مـى     . باشد

دهـد کـه    دانـد و نظـر مـى    گوید دیه زن مثل دیه مرد است و فقیهى دیگر ظلم نمى مى

  .هم معذورند تواند نصف دیه مرد باشد، و هر دو دیه زن مى
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 عدالت مستلزم تغییر احکام است  ةقاعد

از ایـن اسـتدالل   «ایـد کـه    شما مرقوم داشـته . یک اشکال دیگر را هم پاسخ بدهم

 ،در سراسـر فقـه  . نه خیـر، احکـام ثبـات دارد   . »آید احکام، ثبات نداشته باشد مى الزم

بـات احکـام ایـن اسـت کـه بعـد از پیـامبر        ث. اختالف فقها بوده و احکام ثبات داشتند

اسالم، اگر کسى از قول کسـى دیگـرى بخواهـد حکمـى را بیـان کنـد، ایـن خـالف         

. ؛ چون معنایش این است که پیامبر خاتم پیـامبران نیسـت   است اهللا خاتمیت رسول

کـنم   مـى  برداشت اهللا تواند فالن فقیه بگوید من از قول رسول مى ها اما در برداشت

توانـد بـر خـالف او نظـر      شود به جاى دیگر برد، وفقیه دیگر هم مـى  کات را مىکه ز

و حـداقل   1»{سماءالبئر ینفعل بمالقات النجا«: کردند که مى ها فقها حکم مدت. دهد

بـا   2.»{سال ینفعل بمالقـات النجـا  «: قول مشهور این بود؛ تا زمان عالمه که وى گفت

به این معنا که بعد از پیامبر، پیـامبرى نیسـت؛   ارد؛ جا حکم ثبات د وجود این، در این

گوینـد پیـامبر    کننـد، مـى   مـى  ى فقهایى که از ادله اسـتفاده  اما در استنباط از ادله، همه

حـالل محمـد   «پس معناى . ل است که کالم آن حضرت نسخ نداردیچنین گفته و قا

این است که بعـد از   3»{ملى یوم القیاإبداً أو حرامه حرام  {ملى یوم القیاإبداً أحالل 
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البتـه بعضـى   . دنباشـ  تواننـد ناسـخ حـرف پیـامبر     ناسخ نیست؛ حتـى ائمـه هـم نمـى    

ناسـخ قـرار    یمتـوان  کنـد، مـى   اند روایتى را که امام معصوم هم از پیامبر نقل مـى  مدعى

بـه هـر حـال بعـد از او ناسـخ نیامـده، و        1.ظاهراً میرزاى نائینى از این افراد است. دهیم

 .این معناى ثبات احکام است، وگرنه سراسر فقه شما پر از اختالف است

 عدل و ظلم با سایر عناوین عرفى فرق دارد 

 اى در عدالت و ظلم هست که در سایر عنـاوین نیسـت و آن ایـن     دغدغه

گیرد؛ بر  مى قراراست که تمام عناوین اجتماعى از مصادیق عدالت و ظلم عرفى 

 .»المعروف«خالف دیگر موضوعات عرفى مانند 

        در هر جا که شارع حکمى دارد، چه بـالعموم چـه بالخصـوص، مـا بایـد ببینـیم

 ـ ؛ چون دلیل قطعى غیر احکام ضرورىکه از دلیل غیرقطعى به دست آمدهـ حکم او  

حـال اگـر فقیهـى آن حکـم را منطبـق بـا عـدالت عرفـى         . منطبق با عدالت هست یا نه

 .گوید درست نیست گوید این حکم درست است و اگر منطبق نداند، مى بداند، مى

    اى تعیـین نکنـد و عـرف بـر اسـاس       اگر شرع، براى عـرف هـیچ ضـابطه

رف بسنجد و هاى خود قضاوت کند و فقیه هم باید روایات را با همین ع مالك

 .اش این است که شرع تابع عرف شود بزند، الزمه محک

 البته نه عرف چالـه میـدان؛ فقیـه بایـد آن     . خود فقیه باید عرف را تشخیص دهد

  .عرف را تشخیص بدهد

 شود  میها باعث اختالف مصداق عدل و ظلم  اختالف فرهنگ

 اى  هر جامعههاى مختلفى دارند، امکان دارد  فرهنگ ،چون جوامع مختلف

 .هاى متفاوتى براى قضاوت در عدالت و ظلم داشته باشد مالك

  اسـر فقـه حرکـت    ربنـده بـا همـین مبنـا در س    . داننـد  همه جوامع ظلم را ظلم مـى

گوییـد در   مـى  شـما : یک مورد عرض کـنم . ام و هیچ اشکالى پیش نیامده است هدکر
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اگر مردى مالى نداشته باشد مهریه  1.»خذ بالساقأمن  الطالق بید«: روایت نبوى آمده

توانـد   ممکن است بگویید مرد مـى . »خذ بالساقأمن  الطالق بید«: گوید را بدهد، مى

هـر وقـت   . ات واشـود  ات هم سـنگ بینـداز، قلـوه    زن را رها کند و بگوید براى مهریه

       فقیهـى هـم ممکـن اسـت اسـتدالل کنـد بـه       . دهـد  مى مرد توانایى پیدا کرد، مهریه را

 َررَ ×ٌفَنَظسیإِلَى م ×تواند؛ بلکه مرد یا باید این زن  کنم که نمى اما بنده عرض مى 2؛

 .اش را بدهد را نگه دارد و یا باید مهریه

اگر بگویید این زن شوهر نداشته باشد، مهریه هم نداشته باشد، کیسـت کـه ایـن را    

 ظلم نیست؟گوید این  ظلم و حرج براى زن نداند؟ کدام جامعه مى

به نظـر مـن همـه جوامـع مصـادیق ظلـم را قبـول        . شما براى ادعاى خود مثال بزنید

  .دارند

 )  ارث (از اختالف عرف در مصداق عدل و ظلم  يا نمونه

 اآلن قوانین کشورهاى مختلف مثالً در ارث با هم متفاوت است. 

    قـانون  ى فلسـفه ارث در   مـن وقتـى دربـاره   . ارث ظلم نیست؛ عـین عـدل اسـت

 .پذیرند دهم، همه مى اسالم به خبرنگارها توضیح مى

   توانیـد بفرماییـد مـن بـه عـرف       ما هر مثالى در این زمینه بزنیم، شـما مـى

اما فرض کنید یک عرف حکمى را که شما عدل . کنند مى ها قبولفهمانم و آن مى

 کنید؟ دانید، ظلم دانست؛ چه مى مى

 ى کلـى را بـا    تـوانیم یـک قاعـده    ما نمى. ردشود چیزى را اثبات ک با فرض نمى

شـود بشـر یـک روز ظلـم را جـزء       نمـى  ى مـن  به عقیـده . فرض محالى مخدوش کنیم

 .قوانینش بداند

 زء جتواند چیزى را  کند، ولى مى بشر ظلم را با عنوان ظلم جزء قوانین نمى

 .ها ندانندقانونش بیاورد که شما آن را ظلم بدانید و آن
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 شما ارث را مثال نزنید؛ ارث از اظهر مصادیق عدل در اسالم است. 

 )  اصل قصاص (اى از اختالف عرف در مصداق عدل و ظلم  نمونه

 زنیم اصل قصاص را مثال مى . 

 ترین مصادیق عدل است قصاص از عالى. 

 دانند فرمایید، ولى بعضى کشورها آن را ظلم مى این را شما مى. 

  .قصاص در اسالم عادالنه استارث و حکم 

 کشـى هـم    کشـى اسـت، آدم   بله، اگر بگوییـد قصـاص آدم  . آنها توجه ندارند

گویم اگر دو حکـم   مى بنده. ى به مثل گوییم قصاص یعنى مقابله ؛ اما ما مىظلم است

در . زیبا در اسالم وجود داشـته باشـد، یکـى از آن دو قصـاص و دیگـرى ارث اسـت      

هم وقتى این مطلب را توضیح دادم، همه قبول کردند و گفتنـد   مصاحبه با خبرنگاران

 .نشنیده بودیمرا ها  ما این حرف

 توضیح عادالنه بودن قصاص 

اگـر شــما یــک کرســى بگذاریــد و بـراى جامعــه بشــریت بگوییــد قصــاص یعنــى   

قـانون  تـرین   مقابله به مثل عادالنه. کشى، همه خواهند پذیرفت ى به مثل، نه آدم مقابله

و اگـر کسـى    اگر عمداً به کسى ظلمى شده، او باید بتواند مقابلـه بـه مثـل کنـد    . است

اى  گویم چرا این خشن اسـت؟ آن بیچـاره   بگوید مقابله به مثل کردن خشن است، مى

داننـد،   کسـانى کـه قصـاص را خشـن مـى     . دانـد  نمى که دستش قطع شد، آن را خشن

خشـن اسـت، پـس شـما جامعـه را بـه        گوییـد  اگر مى. برند حاکمیت فرد را از بین مى

 هـم قاتـل را عفـو   : اى بسازید که پـدر هـر کسـى را کشـتند، اولیـاى دم بگوینـد       گونه

حاکمیت فرد را نگرفتـه   ،اسالم در باب قصاص .بریم کنیم و هم او را سفر حج مى مى

در . بهترین نوع دموکراسى این اسـت کـه حاکمیـت فـرد در آن محتـرم باشـد       ،است

ترین قانون در شرع اسـالم آمـده اسـت، در بـاب قصـاص       دموکراسىمسأله قصاص، 

اسالم هم مقابله به مثل را حفظ کرده تـا صـاحب حـق ناراحـت نشـود و هـم فرمـوده        
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پـس اسـالم مـانع از عفـو و بخشـش نیسـت؛ ولـى حـق و          .توانید ببخشـید  مى است که

ایـن  اگـر  . تواند قصاص کنـد  حاکمیت فردى را هم محترم شمرده است و شخص مى

کـه او   حق را سلب کنیم، این خالف دموکراسى و حاکمیت اراده اسـت؛ بـراى ایـن   

 .خواهم قطع کنم مى دست مرا قطع کرده و من هم

آن کس که در این زمینه اشکال کرده، شخصى به نام حسـین بـاقرزاده اسـت کـه     

گوییـد   مـى  ام اگـر  کند و من به او جـواب داده و بـرایش نوشـته    در خارج زندگى مى

گویید با حاکمیت فرد ایـن اسـت    صاص خشن است، جمع بین خشونتى که شما مىق

که کارى کنید مجنى علیه از حق خود بگذرد؛ آیا این خشن اسـت؟ عـالوه بـر ایـن،     

گوییم مقابله بـه مثـل    دانید؛ در حالى که ما مى مى کشى شما قصاص را در اسالم آدم

همراه با حق حاکمیت فرد وضـع   اسالم در قانون قتل، قصاص را. است و خشن نیست

توانید کل جامعه را به جایى برسانید که دیگر خشونت بـراى   البته شما مى. کرده است

در گذشـته در ایــن جامعـه وقتــى   : زنــم یـک مثــال مـى  . ایـن جامعــه ناخوشـایند باشــد  

را بکشند، او را با قیافه خشن و شمشیر بـه دسـت    خواستند تصویر امیرالمؤمنین مى

پسندید؛ امـا امـروز در    دادند؛ این، در آن روز فرهنگ بود و همان جامعه مى نشان مى

  کنیم یا با شمشیر؟ مى البالغه و زهد، معرفى را با نهج جوامع، على

 اختالف فقیه و عرف در تشخیص مصداق ظلم

  شما با این بیان، این نکته را عمالً پذیرفتید که عرف امکان دارد چیزى را

 چـه را ظلـم   کنى و آن تواند به عرف بگوید تو خطا مى ا فقیه مىظلم بداند؛ ام

 .دانى، ظلم نیست مى

 بله، از بـاب ارشـاد   . جا این گونه است فهمد، همه گویم عرف این را مى من مى

مـن وقتـى   . توانـد، عـرف را روشـن کنـد؛ امـا خـودش معـذور اسـت         مى و باالى منبر

 .دانم نیست، خودم را معذور مىبینم که قانون قصاص هیچ خالف عدالت  مى

 اگر چه عرف آن را ظالمانه بداند؟ 

 باید ارشادش کرد. 
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 شود تخطئه کرد پس عرف را مى.  

 فرق بین تخطئه و ارشاد عرف 

 کـه تخطئـه شـود    تخطئه نیست؛ بلکه باید براى عرف بیان موضوع کرد، نه این .

؛ د و جوانـب قضـیه را گفـت   براى عرف باید بیان موضـوع کـر  . بین این دو فرق است

مثالً به عرف توضیح داده شود که حکم قرآن، مقابلـه بـه مثـل و حـق حاکمیـت فـرد       

بلـه، عـرف در   . کنید که چنـین چیـزى را ظالمانـه بدانـد     کدام عرف را پیدا مى. است

در چنـین مـواردى فقیـه    . دانـد  خیلى موارد جهل دارد؛ مثالً معناى الفاظ عربى را نمى

 کند؟ بى را براى او معنا مىچگونه لفظ عر

 که ما عـرف غیـر عـرب را مرجـع تشـخیص ظـواهر الفـاظ        به خاطر این 

 .دانیم نمى

 ها که عربى و غیر عربى ندارد ها چطور؟ هیئت در هیئت. 

 ها عرف معتبر است و فقیه حق ندارد عرف را تخطئه کند یا بـه   در هیئت

 .گونه بفهم عرف بگوید این

 کنـد؛ بلکـه ارشـاد     فقیـه در مسـأله قصـاص عـرف را تخطئـه نمـى      دانم، ولى  مى

 .کند مى

 تواند بکند؛ چون فهم عرف موضوعیت دارد ارشاد هم نمى. 

 کند و جهل عـرف را   فهمد، بیان مى که مى چه را فقیه آن. تواند ارشاد بکند مى

د، اگر همین موضوع قصـاص را بـه عـرف بگوییـد، قـرآن را معنـا کنیـ       . برد از بین مى

کنـد؛   فهمـد و قبـول مـى    جوانب مختلف آن را به تمام عرف عالم بگویید، این را مـى 

هـا   اگر بعضى عـرف . فهمد گویم عرف هم مى فهمم، مى مى ها رامنتها بنده که اآلن این

عرف ممکـن اسـت در جـایى، در    . دانند، باید نشست و به او فهماند مى این را ظالمانه

ن است شما به او گفته باشید قصاص یعنى اعـدام،  فهم مطلب دچار مشکل شود، ممک

در بـاب عبـادات   . نه مقابله به مثل و حاکمیت فرد، که بهترین نـوع دموکراسـى اسـت   

کـه در بـاب عبـادات گفتـه کـه       هم، اسالم بهترین نوع دموکراسى را دارد؛ براى این
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 نباشـد، آیـا  اگر بـا قصـد قربـت    . با قصد قربت انجام بدهند. چگونه آن را انجام بدهند

. تـوان گفـت   اختیـار نمـى   چون دیگر به آن عبـادت بـا   ؛توانیم او را وادار کنیم؟ نه مى

ن بـر اسـاس مـوازین فقهـى اسـت،      اش، که به نظـر مـ   در آن بخشنامه امیرالمؤمنین

خواهید زکات بگیرید و او گفت من زکات بدهکار نیسـتم، سـخن او    فرمود وقتى مى

  .را بپذیرید

 عبادات و نذر و عهدحاکمیت فرد در 

در عبادات، شروط نذر و عهد و در مطلق عقود، اسـاس بـا حاکمیـت فـرد اسـت؛      

ن اَ {مـوالَکُم بیـنَکُم بِالْباطـلِ إِ   اَالَ تَـأْکُلُوا   در آیه شریف » عن تَرَاض«که  براى این

ارجن تَرَاض ×ًتَکُونَ تع 1 به همـین دلیـل اگـر رضـایت     . داللت بر حاکمیت فرد دارد

در عقـد فضـولى هـم    . نباشد، چه رضایت قبل از عقد و چه بعد آن، عقد باطـل اسـت  

البتــه در جاهــایى، اســالم قیــد گذاشــته اســت؛ . بعــد از رضــایت عقــد صــحیح اســت

ن آن زیبـاترین قـانو  . ى قـوانین دنیـا نیـز قیـدهایى وجـود دارد      گونه که در همه همان

است که بتواند جامعه را اداره کند و حاکمیت فرد هم کمتر مورد تعرض قرار گیرد، 

  .و قانون قصاص، همین جور است

 بررسى عدالت و ظلم در باب حدود 

شـاید شـش تـا هفـت تـا      . اصالً حدود شرعى خیلى محدودنـد  ى حدود؛ اما درباره

... . خمـر، قـذف، دزدى و  حد بیشتر نباشد؛ مثل سرقت، اعمال منافى با عفـت، شـرب   

شـود تـا    در برخى موارد حد، مثل اعمال منافى با عفت، حد از صد تازیانه شـروع مـى  

در قـذف هـم بـاز    . ظاهراً در شرب خمر هم هشـتاد تازیانـه اسـت   . رسد به سنگسار مى

ترین مـوارد حـد هسـتند ـ      که خشن ـتازیانه هست؛ منتها در حدود عرضى و محارب  

در حـد  . گوینـد اجـراى ایـن حـدود مشـکل اسـت       مـى  کـه امـروز   سنگسار را داریـم 

گویند، ایـن   محارب هم چون باید سه روز وى باالى چوبه دار بماند تا جان بدهد، مى

                                       
 .29 هآی) 4(نساء  ـ1
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و تُقَطَّـع  اَو یصـلَّبوا  اَن یقَتَّلُوا أ : هم مشکل است؛ چراکه کشتن غیر از صلیب اسـت 

گونه بوده که طنابى را زیـر بغـل    به صلیب کشاندن این. 1 رجلُهم منْ خالَفاَیدیهِم واَ

. دادنـد تـا بمیـرد    داشتند و غذا و آب به او نمى انداختند و باالى دار نگه مى شخص مى

  .گویند بریدن انگشتان دزد هم خشن است مى. این هم مقدارى خشن است

 تبیین عادالنه بودن حدود 

الً، مـوارد ایـن چنینـى بسـیار     ل ایـن اسـت کـه او   ییک جـواب بـه ایـن گونـه مسـا     

. هاى ما تعزیر است که تعزیر هم به دست حکومـت اسـت   محدودند و عمده مجازات

؛ چـون او داراى  گاهى تعزیر مجرم بـه ایـن اسـت کـه او را بـه دادگـاه احضـار کننـد        

هـاى شـرعى مـا     عمـده مجـازات  . شـود  شخصیتى است که این کار موجب تنبیه او مى

شناسـان و روانکـاوان بایـد     د نوع تعزیرات، دانشـمندان، روان ؛ اما در مورتعزیر است

قدر شـرط ذکـر شـده کـه      در باب حد سرقت، آن. تعزیر تنها شالق نیست. فکر کنند

در بـاب حـد زنـا کـه اثبـات آن بسـیار مشـکل        . شـود  نمـى  اثبات آن به آسانى حاصل

  :است؛ چون اثبات زنا دو راه بیشتر ندارد

 اثبات زنا از طریق شهود

و یرى یدخل «و  »{لمکحلا+ فکالمیل «یکى آن است که چهار شاهد آن را ببینند 

. شهود باید عادل هـم باشـند  . گفته است 3هایش که عالمه در بعضى از کتاب 2»یخرج

مثالً چهار امام جماعت، یا مرجع تقلید و چهار آدم حسابى با ایـن حسـاب آیـا اصـالً     

تـوان   جامعه اسالمى پیش بیاید؟ در صورتى مـى توانید فرض کنید چنین زنایى در  مى

قدر بى بند و بار شود که در کنـار خیابـان و    این فرض را محقق دانست که جامعه آن

تازه خود نگاه کـردن بـه ایـن    . زنا شود در مسجد و در حضور چنین شهودى، اقدام به

 .کار هم اشکال دارد
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یـک جـا هـم کـه سـه شـاهد       در . لذا در هیچ کجا، زنا با شاهد اثبـات نشـده اسـت   

آید، حضـرت فرمـود ایـن سـه را فعـالً شـالق        حضور یافتند و گفتند شاهد چهارم مى

 ×الحـدود نظـر  + ففلـیس  «. البته این شـالق مصـلحتى اسـت، نـه شـالق حـدى      . بزنید

کـه   مستحب است شهود با هم بروند و در شهادت سبقت نگیرند؛ بـراى ایـن   1.»{عسا

کمه از شهادت منصرف شود و بر سه نفـر دیگـر حـد    ممکن است یکى از آنها در مح

کنـد؛ چـون    ؛ چون در محکمه قذف صدق نمىحد این سه، قذف نیست. جارى شود

شهادت شهود تبرعى نبوده است؛ پس حد قذف نیسـت، بلکـه حـد مصـلحتى اسـت؛      

 .خواسته که مردم به دنبال سرك کشیدن در این گونه کارها نروند یعنى اسالم مى

این است که عادل چطور به فرج مرد و زن نگـاه کـرده اسـت؟ علمـا     اشکال دیگر 

جواب دادند که ضـرورت نیسـت؛    2.×للضرور: فرماید عالمه مى. اند در همین جا مانده

پس در بـاب حـدود اثبـات جـرم     . چون اسالم واجب نکرده که گناه را اثباتش بکنید

 .بسیار مشکل است و در باب حد زنا اثبات اصالً ممکن نیست

البتـه بـه   . گوییم بر مبناى قول معروف، زن زانیه باید سنگسـار بشـود   ما مى ،بنابراین

آید تا شما اشـکال   گفته برخى، آیین دادرسى ما جورى است که هیچ وقت پیش نمى

 .گویم گویم؛ نظر خودم را مى کنید؛ اما من مرحله اجرا را نمى

 یعنى اسالم قانون را براى لب طاقچه نوشته است؟ 

 شود، اسـالم نخواسـته    البته تعزیر مى. بله، همین است و لذا به آن عمل هم نشده

دانـد   این حد جارى بشود و آبرو و حیثیت افراد جامعه بریزد و لذا قذفش را حرام مـى 

اسالم گفته اگر به این مرحله رسـید، مجـازات سـنگین اسـت، امـا      . خورد و شالق مى

توانیـد مـوردى را پیـدا     طول تاریخ شـما نمـى   در. جورى کرده که به آن مرحله نرسد

  .کنید
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 اثبات زنا از طریق اقرار 

در داستان امیرالمؤمنین است کـه آن زن  . دومین راه اثبات زنا چهار بار اقرار است

دوبـاره آمـد،   . شـود  فرمـود بـرو تـا ببینـیم بعـد چـه مـى       . 1»+نرزنیت فطه +نّإ«: گفت

. حـاال سـخنت را بگـو   : گفـت . نـه : ببینید این زن دیوانه نشده؟ گفتنـد : حضرت فرمود

باز حضرت اقرار زن را نپذیرفت؛ تا چهار بـار ایـن کـار    . »+نرزنیت فطه +نّإ«: گفت

 .تکرار شد

اش را هم مشـکل کـرده    پس اسالم قانون سنگینى را قرار داده، ولى آیین دادرسى

خـب، چگونـه جلـوى مفاسـد را     : شـما خواهیـد گفـت   . عه جرم پـیش نیایـد  تا در جام

 .گیرند با تعزیر جلوى جرایم را مى: گوییم گیرد؟ مى مى

 دانید؛ گرچـه اثبـات آن    پس به هر حال این حد را یک حکم ظالمانه مى

 .جرم مشکل باشد

 اسالم دیده است که اگر بخواهـد بـاب حـد را بـاز بگـذارد،      . نه، ظالمانه نیست

توانیـد بـه دنیـا     شـما اآلن نمـى  . مفاسد زیادى دارد؛ شاید همین امروز ما را دیده اسـت 

شـما یـک دختـر هفـده سـاله را      . شـود سـرمان را زیـر بـرف کنـیم      نمـى . پاسخ بدهید

بـه نظـر   . شـود او را سنگسـار کـرد    ىکنید؛ در حالى که به نظـر مـن نمـ    سنگسارش مى

پـس بـراى اثبـات جـرایم     . اش ایـن نیسـت   شود؛ چون آیـین دادرسـى   مشهور هم نمى

داراى حد، دو راه بیشـتر نیسـت و اسـالم نخواسـته ایـن حـدود شـدید کـه بسـیار هـم           

 .پیشگیرانه است، بازیچه قرار بگیرد

هـــم و آقـــا ســـید احمـــد خوانســـارى   2قمـــى کـــه بگـــذریم، میـــرزاى از ایـــن

شاید امام جامعه را به جـایى  . حدود براى زمان حضور است، نه زمان غیبت3گویند مى

برساند که اصالً چنین چیـزى پیـدا نشـود و فرهنـگ جامعـه جـورى باشـد کـه دیگـر          

ن سنگسار کنیـد،  یاما اگر شما اآلن بخواهید زنى را با امارات و قرا. اشکال وارد نشود
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خواهیـد اسـالم    اگـر مـى  . کند و شما باید جواب بدهید دنیاى بشریت به آن اشکال مى

 دهید؟ را گسترش بدهید، چگونه آن را گسترش مى

 هیم و بگـوییم  که فتوا بد دهیم، نه این اگر ظالمانه دیدیم، اصالً فتوا نمى

 .اثبات جرمش مشکل است

 گویم آیین دادرسى امور عرضى بسیار محدود اسـت  من مى. نه، ظالمانه نیست .

کـه   در باب سرقت بیش از بیست شرط قرار داده شده که باید محقـق شـود و یـا ایـن    

در شرب خمر هم که حد و شالق دارد، باید دو بار اقـرار  . سارق هم دو بار اقرار کند

گـویم   آیـد؛ امـا مـى    نمـى  این ظالمانه نیست و مشکلى پـیش . یا شواهد فالن باشدکند 

سـید احمـد    تـوان همـان سـخن میـرزاى قمـى یـا آقـا        در ایـن مـوارد مـى   . خشن است

گوینـد اصـالً    ؛ بلکـه مـى  ها اصالً به ظالمانه بودن کارى ندارنداین. خوانسارى را گفت

  .جعل این گونه احکام براى زمان ظهور است

 ین عادالنه بودن حد مرتدتبی

اما مرتد؛ در باب ارتداد، عقیده من این است که اگر عنْ قُصور مرتـد شـود، هـیچ    

بله، اگر کسـى آقـاى صـانعى را دیـده کـه خـودش را متـولى اسـالم         . تقصیرى ندارد

اصـالً اسـالم    ـنعـوذ بـاهللا     ـداند، بعد از این دیدن اعمال آقاى صانعى، بـاور کـرده     مى

هـا را دیـده و واقعـاً معتقـد شـده کـه مسـیحیت حـق اسـت           رفته مسـیحى  حق نیست و

 توانید چنین فردى را مجازات کنید؟ شما مى قصوراً، نه از باب عناد،

کـار بـه اعـالم هـم     . 1 وسعها {الَ یکَلِّف اهللاُ نَفْساً إِ : در حالى که خداوند فرمـود 

اخـذه  ؤبایـد بنـده را م  . ر اختیـارى اسـت  این ارتداد، اختیارى نبوده؛ این امر غیـ . ندارد

هـاى دنیـا کـه معتقدنـد      کنید، نه او را؛ چون او این جورى فهمیده، مثل همـه مسـیحى  

نـه  . حتى نقیم الحجـه  ÷، أ2وما کُنَّا معذِّبِینَ حتَّى نَبعثَ رسوالً  : مسیحیت حق است

شما وقتـى بـه    3.ه استاین را شیخ فرمود. که حجت آنها کنار گذاشته شده است این
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اگر نرسـید، اصـل   . گویید باید به طرز متعارف حجت برسد رسید، مى اصل برائت مى

ام و بـا ایـن    حاال اگر مرتد اعالم کرد و گفت من مسیحى شده. شود برائت جارى مى

  .اعالمش بخواهد علیه اسالم تبلیغ کند، این تبلیغ علیه اسالم مجازات دارد

 ؟ین عنوانى دیگر غیر از ارتداد استفرمایید ا یعنى مى 

 فرماییـد، در   آن ارتـداد کـه مـى   . اوالً، ارتداد به آن معناى معروف اصالً نداریم

در روایـاتش هـم   . جایى است که بداند اسالم حق اسـت و در عـین حـال انکـار کنـد     

کند، معلـوم   داند و انکار مى مى که خب چنین کسى با این 1.»+لنبا ×د نبوجح«: آمده

ارتـداد عملـى دارد و قـرآن را     ـ  نعـوذ بـاهللا   ـخواهـد دشـمنى کنـد یـا       اسـت کـه مـى   

چنـین اسـت کـه اگـر      در دنیـا هـم  . دانـیم  مجازات او را کشتن مى .کند لگدکوب مى

چنین اگر ـ نعـوذ     هم. قانون اساسى هر مملکتى را آتش بزنید، مجازات سنگینى دارد

اسـالم فحـش بدهـد، آیـا مـا بـا او کـارى         باهللا ـ کسى دهانش را باز کند و بـه پیغمبـر   

، او را »علـم  عـن «داند پیغمبر، پیغمبر است و در عین حال  که مى نداشته باشیم؟ کسى

. در روایات بیش از این ارتداد نـداریم . کند، این کفر و ارتداد است انکار و جحد مى

وان مجـازات  تـ  بله، او مجازات دارد؛ اما کسى را که قاصر است و اشتباه فهمیده، نمى

مجازات کسى دارد که اسالم را جـورى بیـان کـرده کـه او از اسـالم زده شـده       . کرد

تـوانى بـا دختـر مـردم      گویـد مـى   مـى  ام اسالم به مرد من مجازات دارم که گفته. است

اى هـم بیـاورى و بـه     هـا زن فاحشـه   ه نگه دارى و بعد شبنازدواج کنى و او را در خا

اگـر  . ؛ چون زن باید تمکین کنداف این را پهن کنىدختر بگویى تو واجب است لح

اش را  قـدر اذیـت کـن تـا مهریـه      گویى آن هم آن بیچاره درخواست طالق کرد، مى

طبیعى است که چنین زنى بپرسد چرا اسالم اجازه داده مرد بـى  . ببخشد و طالق بدهد

. توانـد طـالق بدهـد    مـى  رضایت همسرش چهار زن بگیرد و هر وقت هم که بخواهد

توانـد دو دختـر از اوالد    اما از آن طـرف در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چـرا مـرد نمـى         

      »إنّ ذلک یبلغهـا و تشـقّ علیهـا   «: که را بگیرد، فرمودند براى این حضرت زهرا

 3).چنین در وسائل آمده  کتاب النکاح و هم 2حدائق که این روایت در چنان( 
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اگر براى دختر زهـرا مشـقت دارد، بـراى    وو بر سر دختر آورد، چرا تشق؟ چون ه

اى معرفى کردم که او قصوراً مرتد شـد و از   دیگران ندارد؟ پس من اسالم را به گونه

. ؛ بلکه واقعاً همـان گونـه فهمیـده اسـت    او با اسالم هیچ دشمنى ندارد. اسالم برگشت

ن آیا کسى که باعث ارتداد او شده مجازات ندارد؟ پـس اگـر ارتـداد عـن علـم و عـ      

 .جازات داردچنین ارتداد عملى که هتک است، م عمد باشد، و هم

هـا   من هر روز که به کتاب. گونه خشونتى نیست به نظر بنده در احکام اسالم، هیچ

شود و بـرایش هـم    بینیم، بر ایمانم به اسالم اضافه مى مى ها را کنم و اشکال مى مراجعه

کنند، این ادعا را قبـول نـدارم؛    ول نمىفرمایید دیگران قب مى که شما این. جواب دارم

کـه از   هاى مرا پذیرفته است، بـا ایـن   ام، جواب چون هر کسى که با او مصاحبه کرده

کـنم،   مـى  بنده وقتى تمام احکام اسالم را با عدالت مقایسه. ام ام خارج نشده متد فقهى

  .بینم جز همان جاهایى که دیدم و جواب دادم اشکالى نمى

 یى به مرجعیت عرف در تشخیص مصداق عدالتها نقد اشکال

  1 النَّفْس بِالنَّفْسِ ى  اشکال به اباى تخصیص در آیه -1

 ي هى آی درباره  ِبِالنَّفْس النَّفْس  فرموده بودید که آبى از تخصیص است .

 .ى این آیه وجود دارد هایى هم درباره سؤال

 ي هى آی هایى که به سخن من درباره اشکال   ِبِـالنَّفْس النَّفْس     ،کـرده بودیـد

فهمیـد کـه    اگر شما به حرف صاحب جواهر مراجعه بفرماییـد، مـى  . بین البطالن است

 .جا هم غلط است حرف شما آن

 !عبارت را بخوانید

 » االسـتدالل   +فعرفتـه   ÷للکتاب الذ {سعخبار المواأ {فقموا +فو ال ریب

ر بما سمعت المفس2  لذکْرِي ×َقمِ الصالَاَ  :تعالىذ قوله إ ؛{یقخبار المضاأعلیها ال 
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من الکتاب  +نمن قبیل القسم الثا }إک قد عرفت تفصیل الحال فیه لیس هو نّأمع 

 1.»عرض على الخبر ال الکتاب {لحقیقا+ فقد ذکرنا  ÷الذ

 مقصود من این عبارت نبود؛ عبارت را ادامه بدهید. 

 طالقات على اإل {ضالمعرو {سعخبار المواأخالف ب«: ادامه عبارت این است

 2.»على ما عرفته سابقاً ×على وجوب الحاضر {لّالدا {نیالقرآ

 روایـات مواسـعه را بـر اطـالق     . »طالقـات کتـاب  إعلى «: گویم جا را مى همین

 ×َقمِ الصالَاَ گیرد و کارى اصالً به  عرضه کرده، موافقت کتاب را با اطالق ایشان مى

ذکْرِيل 3 اید و موافق اطـالق هـم بحـث     هپس اصالً شما عبارت را اشتباه گرفت. ندارد

 .مصداق است، نه بحث مفهوم

 اشکال تبعیت شریعت از عرف  -2

اشکال دیگر هم که گفته بودید از واگذارى تشخیص مصـداق عـدالت بـه عـرف     

بیـان کـرده و    آید شرع تابع عرف باشد، تمام نیست؛ زیرا حکم کلى را شـرع  الزم مى

ـ  : خود شرع فرموده است ظلم حرام و عدالت جایز اسـت  ـانِ   اْیساالِْحلِ وـدرُ بِالْعم

ذ إِیتَاءغْـیِ  ÷والْبنکَرِ والْمو شَاءنِ الْفَحى عنْهیى والْقُرْب .4      پـس از بیـان شـرع، عـرف

. گـذارى کنـد   نقـانو  کـه خـودش   کنـد، نـه ایـن    مـى  چه را که قانون گفته، پیـدا  آن

نِ الْحکْـم إِالَّ هللاِِ  إِ : گذارى در معتقدات ما مخصوص خداونـد اسـت و الغیـر    قانون

تواند حق و باطـل   سرّش را هم بیان کرده که او مى .5 یقُص الْحقَّ وهو خَیرُ الْفَاصلینَ

ست؛ مثـل  کند، گاهى موردى ا مى گذار وضع قانونى را که قانون. را از هم جدا کند

 کـه  چنان اهللا و معصومان براى امامت یا مثل وجوب اطاعت رسول نصب ائمه
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اختصاص بـه معصـومان    1 ولی اال�مرِ منْکُماُطیعوا الرَّسولَ واَ طیعوا اهللاَ واَ : گوییم مى

هـا  این. 3»الحـرج «و  2»الضـرر «مثل  گذار قوانین عام دارد؛ گاهى هم یک قانون. دارد

: کـه خمـس در اربـاح مکاسـب اسـت      ویا مثل ایـن . عد عامى است که شارع داردقوا

یها اَیا  : گوید در معامالت مى. 5»فادأما  کلّ+ فالخمس «و  4»{نالخمس بعد المؤو«

شـارع تشـخیص   . ایـن، هـم اطـالق دارد و هـم عمـوم     . 6 وفُـوا بِـالْعقُود  اَالَّذینَ آمنُوا 

بینیـد   مـى  اگر به باب معاطات مراجعـه کنیـد،  . عرف قرار داد ها را به عهدهمصادیق این

. ى بحث ما در معاطات این است کـه آیـا معاطـات عقـد اسـت یـا عقـد نیسـت         عمده

آورد؛ چـون   گویـد معاطـات عقـد نیسـت، پـس صـرف اباحـه را هـم نمـى          مـى  کسى

رود  رضایت به عنوان عقد آمده و رضـایت مقیـد قیـدش کـه بـرود جنسـش هـم مـى        

آن را  7 عـن تَـرَاض   ×ًتجـار  گوید معاطات عقد عقالیى است؛ بنـابراین   کسى مى

از ایـن  . توانیم بگوییم در قوانین عقود شرع تابع عرف شده است گیرد و دیگر نمى مى

یها الَّذینَ آمنُوا اَیا  . تر، چیزى در قوانین اجتماعى نـداریم  وجوب وفاى به عقد کلى

در سراسر حقوق مدنى ایـن یـک   . گیرد که عقد نکاح و مضاربه را مى  وفُوا بِالْعقُوداَ

که شارع به آن قیـدى بزنـد یـا لسـان دلیلـى بیایـد، یـک         قانون حاکم است، مگر این

جــا یــک مســأله پــیش آیــد و از جریــان ایــن قــوانین کلــى   در آن. حکــومتى بیــاورد

مرُ بِالْعدلِ واالِْحسـانِ  اْ یإِنَّ اهللاَ : گوینـد  مثالً آقاى خطیب جمعه مى جلوگیرى کند؛

این اگر صرف مفهوم باشد، . 8 وإِیتَاء ذي الْقُرْبى وینْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنکَرِ والْبغْیِ

در . مصادیق عدالت را شما حـق نداریـد بفهمیـد   . کند گوید خدا امر به عدالت مى مى

ــى  ــت او دارد معمــا م ــن حال ــد و ســخن  ای ــدهگوی ــدارد؛ او فای ــه او  اى ن در حــالى ک
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د کجـا در جامعـه عـدالت    یـ خواهد با این آیـه جامعـه را نصـیحت کنـد؛ یعنـى ببین      مى

داند، شما همـان را   هست، شما همان جا عدالت را اجرا کنید و کجا را جامعه ظلم مى

. ا است، شما همان فحشا را ترك کنید و ظلم را ترك کنیـد کجا فحش. مراعات کنید

دارى مصـداقش   خـود . تقوا خوددارى از گناهان است »أعظکم بالتقوى«گوید  یا مى

دارى از گناهـان و   چیست؟ گناه سیاسى یا اجتماعى را باید از شرع بپرسیم، ولى خود

. ایـن گونـه اسـت    در تمـام قـوانین عـالم   . دارى را باید عرف بفهمـد  کیفیت این خود

شـود و گـاهى هـم     شود گـاهى حـدود هـم بیـان مـى      معموالً یک قوانین کلى بیان مى

. شـود  منتهى در فقه ما معمـوالً در عبـادات حـدود بیـان نمـى     . شود حدود آن بیان نمى

یک سلسله از قوانین در عبادات داریم که به اختیار خود مکلف است و ما بـین خـود   

بینـد، عمـل کـن و     مى طور تشخیص دادى که عرف این گوید اگر مى. او و خداست

ل حقوقى حدود به طـور کامـل   یدر مسا. اگر جور دیگرى تشخیص دادى، ترك کن

پس اگـر مـا گفتـیم    . آید کند؛ زیرا اگر مشخص نباشد، اختالف به وجود مى معین مى

امر به عدل مثل بقیه اوامر شرعى است، و تحریص به عـدالت، مثـل تحـریص بـه بقیـه      

جا روى کلى آمده که تشـخیص مصـداق آن بـا     اطالقات و قوانین است و امر در این

شـود؛ بلکـه عـرف، تـابع      نمـى  عرف است، از این مطلب تابع بودن شرع از عرف پیدا

ذا إ. ص لیجد مصداقاً للظلمیتفح {لن یجد مصداقاً للعداأالعرف یدور «: شرع اسـت 

 {لذا وجد مصـداق العـدا  إو  ،رع نهانا عنهه حرام و الشانّإوجد مصداقاً للظلم یقول 

 .»مرنا بهأز و الشارع ئه جانّإیقول 

 .بنابراین محور شرع است

     اگر عرف بگوید شارع مرا به عدل امر و از ظلم نهى کـرده و خـود مـرا

متصدى تشخیص مصداق عدل و ظلم قرار داده، آیا در این صورت عرف این 

 یا از خودش؟آورد  مصادیق را از شرع به دست مى

 این مسأله مربوط به اشـکال دوم شماسـت کـه اآلن عـرض     . گیرد از خودش مى

ى حرف من ایـن اسـت کـه شـرع تـابع عـرف        کنید که الزمه شما اشکال مى. کنم مى

ى  آیـد؛ زیـرا بـر فـرض کـه شـرع، بگویـد عـرف همـه          گویم، الزم نمـى  مى من. شود
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ن نیست که شرع تـابع عـرف شـده    مصادیق عدالت را از خودش بگیرد، این مستلزم آ

بلکه مستلزم تبعیت عـرف از شـرع اسـت؛ زیـرا عـرف بـه کلـى شـرعى اسـتناد           باشد؛

کند، نه از مصداق هـواى نفـس خـودش     کند و از مصداق کلى شرعى تفحص مى مى

رود بـه دنبـال مصـداق کلـى      یا از مصداق یک قانون کلى دیگـرى؛ بلکـه عـرف مـى    

گذار نیز این است که تشـخیص مصـداق را    و قانوندأب و دیدن خود شارع . شرعى

دهد و آیات شریفه و فقه مـا نیـز بـر همـین مبنـا اسـتوار        مى ى خود افراد قرار بر عهده

 .است

هـم  » الضـرر «در . جـا هسـت   فرماییـد، در همـه   مـى  جا شبیه این اشکالى که در این

نیـز  » ضـرر ال«مصـداق ضـرر را بایـد عـرف پیـدا کنـد، امـا آیـا در         . همین جور است

نیز مانند عدالت، » الضرر«جالب این است که ! گویید شرع تابع عرف شده است؟ مى

و » الضـرر «بـه همـین دلیـل اسـت کـه بـه       . در تمام فقه سیال است، نـه در یـک مـورد   

ایـن دو قاعـده در سراسـر فقـه از اول     . گویند متمم قـانون اساسـى اسـت    مى» الحرج«

 .استکتاب طهارت  تا کتاب دیات حاکم 

توجـه کـرده، محقـق اردبیلـى      1»نفى عسـر «و » یسر«کسى که بهتر از همه به قاعده 

او نـه تنهـا   . ى او به این مسأله اهمیـت داده باشـد   ازهاند من ندیدم فقیهى را که به. است

دانـد و ایـن دو    را نیز حاکم مى 2»یسر« ى داند، قاعده را حاکم مى» نفى عسر«ى  قاعده

  .شود اشکال شما مندفع مىپس . با هم فرق دارد

 دهند؟  چرا فقها در مصادیق عدالت فتوا مى

: کـنم  مـى  ضدهنـد؟ عـر   مـى  که فرمودید چرا فقها در مصادیق عدالت فتوا اما این

فقهـاى مـا هـم    . کننـد  دیق را هم بیـان مـى  ى قوانین، کلیاتى دارند و برخى از مصا همه

بـن   ×کنند؛ مثالً از مسـأله سـمر   ىرا بیان م» الحرج«و » الضرر«یک سلسله از مصادیق 

گوینـد   کنند و مـى  فرمود درخت را بکنید، الغاى خصوصیت مى جندب که پیامبر

                                       
 . 222، ص 6و البرهان، ج  ×محقق اردبیلى، مجمع الفائد ـ1

 .188، ص 12همان، ج  ـ2
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تواند در ملک خودش تصـرف کنـد کـه ضـررى بـه دیگـرى        هر مالکى، تا زمانى مى

ى مصـادیق   کند و بقیه اما فقیه این مصداق را که در روایات آمده، بیان مى. وارد نیاید

 .ل پر استیگذارد فقه ما از این مسا مى وا را به عرف

یـک از   ى احکام اسـالم بسـته بـه عـدل اسـت و در هـیچ       کنم همه بنده عرض نمى

گـویم اسـالم قـوانینى دارد و ایـن قـوانین نیـز بـر         بلکـه مـى   مصادیق آن قانون نـدارد؛ 

ها اصل عدالت اسـت، و فقیـه در فقـه    یکى از آن. اصولى کلى پایه گذارى شده است

بـه  . کند؛ چون شاید عرف بـه بعضـى از مصـادیق توجـه نکنـد      مى مصادیق آن را پیدا

آورد و بقیـه را   مـى  ى عملیـه  ها را که شارع بیان کرده، در رسـاله همین جهت، فقیه آن

 .گذارى اسالم است این از اصول قانون. گذارد مى به عرف وا

قانون اساسى مـا هـم   . گذارى، اصول و بخشى از مصادیق را مدنظر دارد هر قانون

بـراى قـانون    ى مـادر  ایـن اصـول بـه منزلـه    . یک فصل دارد به نام اصول قانون اساسى

آید و یـا در مجلـس    مى دیگرى که بعد در خود قانون اساسى اساسى است که قوانین

شود، باید با این اصول سازگار باشد؛ مثالً این اصل که تمـام قـوانین بایـد     تصویب مى

ى آن را هـم معـین کـرده     قانون اساسـى تشـخیص دهنـده   . شرع باشد منطبق با موازین

این یک کلى در قانون اساسى است که تمام قوانین و . است که شوراى نگهبان است

 .آن برگردد ها باید به نامه آیین

کنم خدا یک قانون بیشـتر نـدارد و آن عـدالت اسـت؛ بلکـه بنـده        بنده عرض نمى

سه هزار قانون دارد که دو هزار تاى آن مسـتحب و   گویم خداوند حداقل در نماز مى

در بـاب حـج، زراره چهـل سـال از امـام صـادق سـؤال        . هزار مورد آن واجـب اسـت  

فرمایـد   امـام مـى  . پرسـم  کند من چهل سال است مسأله مى در آخر عرض مى. کند مى

 اى تمـام بشـود کـه دو هـزار سـال قبـل از حضـرت آدم        خواهى مسائل خانه تو مى

 !واف بودهمحل ط

فقیـه و  : کـه  اول ایـن : آیـد  کند، اما دو کار از این قانون مـى  قانون را شرع بیان مى

یا فتوا مطلبى بـر خـالف عـدالت     اگر در روایات. مستنبط باید توجه به این اصل بکند

 .دید، باید بحث کند که چگونه این مطلب خالف عدالت آمده است
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 لم مثالى از مرجعیت عرف در تشخیص مصداق ظ

دانسـته ایـن خانـه مـال غیـر اسـت و کسـى آن را بـه او          کسى نمـى : یک مثال بزنم

. شود مقبوض به عقد فاسد به جهل مشـترى بـه فسـاد    فروخته و پولش را گرفته که مى

توانـد منـافع    فرمایند مالـک خانـه مـى    فقها مى. چند سالى هم در این خانه نشسته است

گویم؛ در منافع مسـتوفا،   ه منافع غیر مستوفا را نمىالبت( مستوفا را از این مشترى بگیرد 

 .و مشترى حق دارد به فروشنده رجوع کند و پول خود را مطالبه کند) مسلم است 

کنیـد؟   مى جا مشترى چه تقصیرى دارد که شما او را ضامن اما به نظر بنده، در این

اى  سـتم و خانـه  دان آیا تضمین مشترى، مطابق عدالت است؟ آیا ظلم نیست؟ بنده نمى

حاال چـرا بایـد مـن ضـامن اجـاره ایـن ده       . ام ام و ده سال است در آن نشسته را خریده

شـما بایـد اجـاره را    . اسـتقرار ضـمان بـر شـما نیسـت      انـد  هسال باشم؟ فقها جـواب داد 

گویم همـین هـم در خیلـى از افـراد      من مى. توانید از فروشنده بگیرید بدهید، ولى مى

با شرایطى فعلى که باید شکایت کنم و در محکمه اثبـات کـنم   ظلم است، مخصوصاً 

خود همین کار براى مشترى، حرجـى  . که فروشنده به من ظلم کرده و او ضامن است

 .است

 تفکیک و عدم تفکیک میان ظلم فعلى و فاعلى 

 اگر مشترى جاهل، دچار ظلم فاعلى نشده، آیا ظلم فعلى هم نکرده است؟ 

 ظلمى نکرده است، نه ظلم فعلى، نه فاعلى او به هیچ کس، هیچ. 

 ى او  ظلم فاعلى ندارد، ولى ظلم فعلى که کرده است؛ یعنى ده سال در خانه

 .توانید بگویید گناه نکرده؛ چون جاهل بوده است شما فقط مى. ستنشسته ا

 باالخره ظلم کرده یا نه؟. هاى واضح بزنیم فعل یعنى چه؟ حرف 

 ى مردم تصرف کرده است ى در خانهظلم فعلى کرده؛ یعن. 

 اگـر  . شود؛ چـون خـود اشـیا خـوبى و بـدى ندارنـد       ظلم که منتسب به فعل نمى

خـود آسـمان و   . اسالم از دنیا مذمت کرده، از آسمان و زمین که مذمت نکرده اسـت 

 .بستگى به آسمان و زمین مذمت شده است زمین عیبى ندارد؛ اطمینان و دل
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توانـد از فروشـنده    ضامن است و باید اجاره را بپردازد؛ مـى  گویید خریدار شما مى

شما به جاى ایـن حکـم،   . گویم این حکم، حرجى است این پول را بگیرد؛ اما من مى

 .بگویید صاحب خانه باید مستقیم از فروشنده پولش را بگیرد

اگر زنى از سوى شوهر خود در فشـار قـرار گیـرد، بایـد نـزد      : زنم مثال دیگرى مى

اگر نزد قاضـى اثبـات شـد کـه زنـدگى بـا ایـن شـوهر بـراى زن          . ى شکایت کندقاض

امـام  ( گویـد   یا تذکره مى 1در قواعد دهد؛ اما عالمه حرجى است، او را طالق مى

، اگر زندگى با ایـن شـوهر بـراى زن    )هم حکمى شبیه این مسأله را داشت  راحل

 مابین خود و خـدایش + فمشکل و رجوع به محکمه هم برایش مشکل است، این زن 

تواند، خودش را طالق دهد و با شخص دیگرى ازدواج کند و این مرد اسـت کـه    مى

اگر شکایتى دارد، باید به محکمه برود و شکایت کند؛ یا اصالً مـرد حضـور نـدارد و    

امـام  . تواند خود را از جانب مـرد مطلقـه کنـد    مى جا هم زن در این. اثرى از او نیست

اگـر مطمـئن هسـتند کـه شوهرانشـان دیگـر        ى مفقودین فرمودند که هراجع به خانواد

توانند خودشان را طـالق دهنـد و    آیند و زندگى برایشان حرج دارد، خودشان مى نمى

 .اما به این حکم عمل نشد؛ زیرا طالق باید وارد شناسنامه بشود. شوهر کنند

کلـى اسـالم   عرض من این است که اصل عدالت یک اصل زیر بنایى و از اصـول  

کنـد و بـه برخـى از مصـادیق      نمـى  گذارى هم به اصول کلى اکتفا است و هیچ قانون

اگر اصول کلى کافى بود، ما بیش از یک پیامبر نیاز نداشتیم؛ چون پیـامبر  . پردازد مى

ى عنِ الْفَحشَـاء  الْقُرْبى وینْه ÷مرُ بِالْعدلِ واالِْحسانِ وإِیتَاء ذاْإِنَّ اهللاَ ی : گفـت  اول مى

پـس معلـوم   . گذاشـت  مـى  ى مـا  ، و پیدا کـردن مصـادیق را هـم بـر عهـده     2 والْمنکَرِ

پردازد به همین جهت اسـت کـه فقیـه از خـود      مى گذار به مصادیق هم شود قانون مى

  .کند روایت، مصادیق عدل و ظلم را پیدا مى

                                       
 .112 ـ 111، ص 3حکام، ج عالمه حلى، قواعد األ ـ1

 .90 هآی) 16(نحل  ـ2
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 کند  فقیه در بسیارى موارد در امور عرفى دخالت مى

شما اگر به یـک  . عالى دارم  به فرمایش حضرتبنده اشکالى : که  دوم این

بینیـد هـیچ فقیهـى توجـه      مـى  که کتابى فقهى است، نگاه کنید،× فصل از عرو

نکرده است که برخى از این امور داخل در امور عرفى است و این کـار فقیـه   

ه که فقهـا  فقیه باید حد عرف را تعیین کند، ولى دأب و دیدن فقه شد. نیست

. انـد  کنند و مقلدین او هم دخالت او را پذیرفتـه  در امور عرفى هم دخالت مى

چـه در کتـب     تواند امور عرفى را به خود عرف محول کند، ولـى آن  فقیه مى

فقهى آمده است، این است که قوانین بایـد از آن کبـراى کلـى ـ یعنـى اصـل       

 . در طول تاریخ بیان بشودعدل ـ بر مصادیقى تطبیق یابد و همان براى مردم 

کـنم بحـث اجتهـاد از اهـل      فرمود من فکر مى امام در بحث اجتهاد و تقلید مى

گـذارى   اجتهـاد را آنـان پایـه    ،گیرد و اصالً در مذهب شیعه سرچشمه مى بیت

فممـن آخـذ معـالم    « 1،»التفریع علینا إلقاء األصول و علیکم«: کردند و فرمودند

روایـات   2.»آدم القمى، المأمون على الدین و الـدنیا  من زکریا ابن: دینى؟ قال

 .مفصل و فراوانى را حضرت امام در باب اجتهاد آورده است

که مذهب زنده بماند، باب اجتهاد را   براى این دهم ائمه من احتمال مى

هاى علمیه تالش کنند و بفهمنـد   وان حوزهاى به عن تا همیشه عده اند هباز کرد

چه فرموده و روایات معارض را حل کنند و به ایـن طریـق    که امام صادق

 . ماند نمى یک مذهب بسته هیچ وقت زنده. مذهب زنده بماند

گذارى و بقاى قانون این است، و دأب و دیدن فقه   ى قانون الزمه ،بنابراین

مواردى که مصادیق عدل و ظلم بیان نشده اسـت، فقیـه   بله، در . هم این است

 .ف ارجاع دهدتواند به عر مى

                                       
 .52، از ابواب صفات القاضى، ح 6، باب 62، ص 27، جهوسائل الشیع ـ1

 .27، از ابواب صفات القاضى، ح 11، باب 146همان، ص  ـ2
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 تقدم و تأخر میان عرف و روایات 

  شما فرمودید شارع عدالت را به عنوان اصل بیان کرده است و فقیه

 ها فتوارود که در روایات آمده است، و به آن ابتدا به دنبال مصادیقى مى

یک . رود دهد و در مواردى که در روایات وارد نشده، سراغ عرف مى مى

رود  کنم که آیا اول سراغ روایات مى بیشتر سؤال مى بار دیگر براى تصریح

رود و بعد  کند؟ یا اول سراغ عرف مى و بعد جاهاى خالى را با عرف پر مى

 .کند؟ چون این دو با هم خیلى فرق دارند جاهاى خالى را با روایات پر مى

 گویم عدالت یک قـانون مـادر    گویم اول سراغ عرف برود؛ مى نه خیر، نمى

رسـلْنَا مـن   اَومـا   : گذارى اسالم و غیـر آن هـیچ فرقـى نـدارد      ر قانوند. است

. گـذارى در اسـالم مراعـات شـده اسـت       روش قـانون  1 بِلسانِ قَومـه  {رسول إِ

ذار اصـول کلـى مـادر را    گـ   گذارى این است که ابتدا قـانون   دأب و شیوه قانون

بـه  . کنـد  مـى  قـوانین را وضـع  هـا یـک سلسـله    کند و بعد با توجـه بـه آن   ترسیم مى

کـه ببینـد اگـر حکمـى      اند کند، اجازه داده عادى را نگاه مى ینکسى که این قوان

با قانون مادر هماهنگ است، فتوا بدهـد، و در غیـر ایـن صـورت فتـواى ندهـد و       

اگر مواردى باقى ماند که در متن قانون نیامده بود، آن را بـه قـانون مـادر ارجـاع     

وفُـوا  اَ ل تجارى است، به عمومات معـامالت ماننـد   یوط به مسایا اگر مرب. بدهد

قُودبِالْع 2 آید ارجاع بدهد و هیچ مشکلى هم پیش نمى. 

ــانون  ــثالً ق ــن   م ــذارى ای ــته    گ ــته و دربس ــت و سربس ــه اس ــى گون ــوان  نم ت

کنـد تـا در هنگـام شـک و      مى گذار بیان  را قانون کلیات. گذارى کرد  قانون

 .کند مى تر را وضع شود و بعد هم قوانین جزئى عدم فهم به آن ارجاع

 گویید؟ شما کدام را مى ؛در واقع، سه مطلب متفاوت با هم وجود دارد 
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لذا اگر . که ما هم قانون کلى و هم مصداق را در کتاب و سنت داریم اول این

برخورد کردیم که مصداق مذکور در کتاب و سنت، با آن قانون کلى به موردى 

عرفى است، مخالف باشد، باید آن مصداق را از کتاب و سنت کنار که عدالت 

 .بگذاریم

که شارع، هم قانون کلى و هم برخى از مصادیق جزئى را گفتـه و   دوم این

مصادیق جزئى  جا فقیه در آن در این. برخى دیگر را به عرف ارجاع داده است

 .رود که شارع بیان کرده، دیگر سراغ قانون کلى و عدالت عرفى نمى

که شارع قانون کلى را گفته و جزئیات را هم بیان فرموده است، ولى  سوم این

جا فقیه با عدالت عرفى، یک فتوا  در این. در برخى از جزئیات اختالف فتواست

 .دهد مى راترجیح

کنیم، معنایش این  موارد به عدالت عرفى تمسک مىى  اگر بفرمایید در همه

دانید و عدالت عرفى  در عرض کتاب و سنت مىاست که شما عدالت عرفى را 

 .تواند حکمى را که در کتاب یا سنت آمده ولى ظلم عرفى است، ابطال کند مى

 عدم اعتبار ظلم عرفى در مقابل نص متواتر 

   مقابل کتاب و سنت یعنى چه؟ آیا مراد شما سنت قطعى از حیث سند و داللـت

شـما  . دانـم  و جهت است؟ من در این حالت ظلـم عرفـى را در مقابـل آن معتبـر نمـى     

 .اید ثبوت و اثبات را با هم خلط کرده

 ى غیرقطعى  اعتبار ظلم عرفى در مقابل ادله

مه جـا حـاکم اسـت کـه اگـر از      کنم این اصلى کلى در فهم ما در ه من عرض مى

، یا از اجمـاع، یـا از   {لظاهر یک روایت ظنى السند، یا از ظاهر یک روایت ظنى الدال

، یا از اقوال فقها مطلبـى را یـافتیم   ـ   نه عقل برهانى، که البته در عقل بعید است ـعقل  

 در. شود مخالف بـا اصـل عـدالت    که با عدالت نزد عرف ناسازگار بود، این حکم مى
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 ى تبـاین اسـت، آن حکـم طـرح     اگر مخالفت به گونه جاست که باید مقایسه کرد؛این

 .شود شود، و اگر غیر تباین است جمع مى مى

بـا  «فرماییـد   شـما مـى  . د سه حالت دارد، درست نیستیفرمای پس این مطلب که مى

دو معنـا دارد، و بـا کتـاب وسـنت     » بـا کتـاب و سـنت   «گـویم   ؛ من مى»کتاب و سنت

 .که اصالً محال استقطعى 

در  1 وفُـوا بِـالْعقُود  اَ و مثـل  » الحـرج «و » الضرر«اصل عدالت مانند اصل کلى 

ى ظنیـه اثبـات کردیـد، بالفاصـله      جمیع عقود سیال است؛ لذا هر جا حکمى را با ادله

ـ  ي  باید آن حکم را با آیـه  سالْع بِکُم رِیدالَ یرَ وسالْی اهللاُ بِکُم رِیدرَی 2  آیـا  . بسـنجید

این سنجیدن الزم است یا نه؟ یک فقیه اگر متوجه نشد، معذور است؛ اما اگر احتمال 

  .داد، باید حتماً بسنجد

 عدالت ي  همندى در قاعد لزوم ضابطه

 مند شود خواهد و باید ضابطه این سنجش شاخصه مى. 

 این دو حکـم   گوید عرف دهید؟ فقیه مى در فقه موارد را چه جور تشخیص مى

 .داند بیند یا عرف این را ضرر مى را مخالف مى

 ى سنجش نیاز نداریم، باید علم اصول  اگر بخواهید بگویید ما به بیان ضابطه

 .دهد چون علم اصول ضابطه مى فقه را کنار بگذاریم؛

    یکـى  . علـم اصـول بیـان فهـم عرفـى اسـت      . علم اصـول همـین اشـکال را دارد

فهمـد و   گویـد رجحـان را مـى    فهمد، دیگرى مى ر وجوب را مىگوید عرف از ام مى

ظهور در هـیچ کـدام نـدارد و از نظـر      امرگوید  امام هم مى. گوید هر دو را سومى مى

همین عرف است که بـه فقـه هـم    . عرفى حجت در وجوب است، نه ظاهر در وجوب

فقـه و   ى همـه اصـالً  . تـر باشـد، فقهـش بهتـر اسـت      یابد؛ لذا فقیه هر چه عرفـى  راه مى

  !کنید کنم که شما به من اشکال مى من تعجب مى. اصول، عرف است
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 تأکید بر مرجعیت عرف در تشخیص مصداق عدل و ظلم 

، »کتـاب و سـنت  «فرماییـد   مى که ى این برگردیم به مطلب اصلى خودمان؛ درباره

کنم اگر فقیهى یک فتوایى داد و بعد دید مقـدس اردبیلـى گفتـه اسـت      من عرض مى

است، آیا نباید این فقیـه مطالعـه کنـد کـه واقعـاً      » یسر«این فتوا خالف عسر یا خالف 

فهمـد عسـر    خب، از کجـا مـى  . گویم باید دقت کند مخالف عسر است یا نه؟ بنده مى

کنـد؟   فهمد عسر است یا به عرف رجوع مـى  کند و مى است یا نه؟ المپ را روشن مى

گویـد مـن بـا وجـدان خـودم از عـرف        ىرود و م با وجدان خودش به سراغ عرف مى

و نظـر او  . ى فقه تقریباً این گونه است همه. فهمم که این حکم عسر است یا نیست مى

  .دهد بنابراین فتوا مى براى خود و مقلدینش معتبر است؛

 در مرجعیت عرف  »الضرر«به  »ظلم«تشبیه 

اى کـه   دیوار به گونـه پرسند آیا باال بردن  از فقیه مى. نیز همین گونه است» الضرر«

کند؟ یکـى بـه    مى ى همسایه را بگیرد، جایز است یا نه؟ او به کجا مراجعه آفتاب خانه

. کنـد  مراجعـه مـى  » الضـرر «و دیگرى به قانون  1»الناس مسلّطون على اموالهم«قانون 

تواند  گوید جایز است؛ جون مال خودش است و مى ، مى»الناس مسلطون«طبق قانون 

مراجعـه کنـد،   » الضـرر «اگـر بـه قـانون    . هر قـدر کـه بخواهـد، بـاال ببـرد     دیوارش را 

پـس بـه ضـرر     ى همسـایه کـم شـده اسـت؛     گوید با باال بردن دیـوار، ارزش خانـه   مى

» ضـرر «گوید این کار بـه ضـرر همسـایه اسـت؟ آیـا از       فقیه به چه معیارى مى. اوست

ضرر نیست؛ بلکـه عـدم    گوید این کار فهمد؟ فقیه دیگرى مى فهمد یا از عرف مى مى

هـر دو فقیـه بـه    . ى همسایه نفعى داشته و اآلن دیگر آن نفـع را نـدارد   خانه. النفع است

  .کنند مى عرف استناد

 تشبیه ظلم به استصحاب در مرجعیت عرف در تشخیص مصداق 

گویــد موضــوع عرفــاً تغییــر کــرده؛ پــس   در بــاب استصــحاب هــم کــه فقیــه مــى 

گوید عرفـاً تغییـر نکـرده؛ پـس استصـحاب       یگرى مىفقیه د. استصحاب جارى نیست
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هـا کـه خـود بـه      مثال واقعى آن، آب متغیر بنفسه اسـت؛ ماننـد فاضـالب   . جارى است

. تنها دلیل فقها وحدت موضوع است عرفـاً . شود مى ى آن زایل خود رنگ و بو و مزه

ــا آب دیگــرى اســت و دیگــر    ــر اســت، ی ــل از زوال تغیی ــا آب اآلن همــان آب قب آی

هـر دو قـول بـه استصـحاب یـا عـدم استصـحاب تمسـک         . توان استصحاب کـرد  ىنم

یـک هـم دسـت از برداشـت عرفـى       کنند و هـیچ  و هر دو به عرف استناد مى اند کرده

 .دارند؛ و هر دو هم حجت است و عیبى هم ندارد نمى خود بر

معناسـت  گوییم همه باید تابع عرف بشوند، بـه ایـن    کنید وقتى مى آیا شما فکر مى

 ى فقه همـین اسـت و فقهـا بـر حسـب عـرف حـرف        همه! ى فقها مقلد او هستند؟ همه

، 1 وفُـوا بِـالْعقُود  اَ الضرر، الحرج، : خیلى از اختالفات بر سر عرف است. زنند مى

در . شما موردى را ذکـر کنیـد کـه در جـایى بـه عـرف برنگـردد       . شرط بودن عربیت

گویـد عـرف از ایـن روایـت فـالن مطلـب را        ىاختالف دو فقیـه از روایـت، یکـى مـ    

ى  مقدس اردبیلى از مقبولـه . فهمد گوید مطلب دیگرى را مى فهمد، و فقیه دوم مى مى

مسـلماً  ! حکم به او وحـى شـده؟   21آیا  3.کند حکم استخراج مى 21 2حنظله، عمر بن

حکـم   21گوید عرف این  نگرد، مى به او وحى نشده است؛ بلکه او وقتى به روایت مى

 .فهمد را مى

ایـن جملـه   . »التسجد على القرطـاس المکتـوب  «: مثالً گفته است: یک مثال بزنم

وع سـوهان قـم بخریـد، نـه     نمعنایش این است که از بهترین : گویم یعنى چه؟ بنده مى

 .گویید معنایش این نیست؟ جواب بدهید از کجا مى. جنس نامرغوب را

 ق تفاوت مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم مصدا

  پاسخ ما فهم عرفى است، ولى این پاسخ براى شما کافى نیست؛ چراکه این

مثال براى فهم عرفى در ظواهر الفاظ است و ادعاى عدالت عرفى، فراتر از فهم 

 .ظواهر الفاظ است
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 باز گفتید ظواهر الفاظ! 

  ما منکر فهم عرفى در الفاظ نیستیم؛ پس تکثر مثال در اعتبار فهم عرفى از

 .اى ندارد فاظ فایدهال

 گـردد؛ حتـى معیـار را     مى هاى شما غیر از قطعیات به فهم عرفى بر تمام معیارى

 :گفت. هم با فهم عرفى باید شناخت

 واى به روزى که بگندد نمک***زنند هر چه بگندد نمکش مى

از قطعیات اسـالم کـه بگـذریم، هـر     . توانید بفهمید تمام معیارها را که با وحى نمى

 .ماند، عرفى است باقى مىچه 

اختالفى است میان میرزاى نـائینى  . ى عرف است من معتقدم فهم مصادیق به عهده

اسـت و در ایـن هـیچ    » کتـاب «یـک معیـار فقهـى،    . و محققین که امام نیز از آنهاست

این روایت، که کتاب را براى شما معیار . 1»الثقلین تارك فیکم+ نّإ«: اختالفى نیست

گوید معنایش آن چیزى اسـت   ه فهمى درست شده است؟ چه کسى مىکند، با چ مى

هاى علمیه یک روز در قـم اسـت    فهمید، شاید معنایش این باشد که حوزه که شما مى

 دهید؟ مى چه پاسخى. یک روز در نجف

 .آید گوید، و هیچ اشکالى هم پیش نمى دهید که عرف این را مى شما پاسخ مى

خواهد ببینـد   مى گونه که اسالم را استنباط کند، همانخواهد احکام  فقیه وقتى مى

و  »عسـر «خواهـد ببینـد مخـالف بـا      فتوایش مخالف با اجماع و حجت هست یا نه، مى

ى شـریفه   گونه باید ببیند مخالف با آیـه  هست یا نه؛ همین »عمومات قرآن«و » الضرر«

 ِانساالِْحلِ ودرُ بِالْعأْمإِنَّ اهللاَ ی 2  ،مخـالف  است ًالدعقاً ودص کبر تمکَل تتَم 3 

اگر دید مخالف است، باید در آن درنگى کنـد و ببینـد چگونـه مخـالف شـده      . است

است؛ مثالً اگر بخواهند بر مرتکب جرمى، حد شرعى جارى کنند؛ باید دیـد آیـا آن   

شـود گفـت چـون مجـرم اسـت،       شـده هسـت؟ نمـى   کار آن اذیتـى کـه    مجرم، طلب
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ایـن  . ؛ زیرا مجرم دو مجازات ندارد و زیادى در عقوبت ممنوع استکار نیست طلب

 .غلط بودن زیادى در عقوبت، یک حکم عقلى و عقالیى است

پس اگر فقیه به مجازاتى برخورد کـرد، بایـد ببینـد ایـن حکـم مسـتلزم زیـادى در        

آیـا ایـن زیـادى    . دارید زداشتگاه نگه مىعقوبت شرعى هست یا نه؛ مثالً متهم را در با

در عقوبت شرعى هست یا نه؟ شما اگر قاتل را در بازداشتگاه نگه داریـد، زیـادى در   

ایـن  . عقوبت است؛ منتها در روایت آمده که تا شش روز یا تا یک سـال جـایز اسـت   

مدت بدان جهت جایز شده که قاتـل نتوانـد آثـار جـرم را پـاك کنـد؛ پـس عقوبـت         

اما اگر رسیدیم که نگه داشتن اثـرى نـدارد و آثـار جـرم از بـین رفتـه و       . نیستاضافه 

تـوانیم او را در زنـدان نگـه     آیا باز مـى  ـمثالً فلج است   ـکند   دانیم که فرار هم نمى مى

 .داریم؟ نه، چرا؟ چون عقوبت اضافى است؛ اگرچه صد نفر را کشته باشد

 عدالت   ةدمندى در قاع لزوم ضابطه

  ما این نیست که حکم نباید با عدالت سنجیده شود؛ بلکه این است عرض

ى  قاعـده : اند هى الضرر گفت مثالً در قاعده مند شود؛ که این سنجش باید ضابطه

ایـن یـک نـوع    . کنـد  کند؛ بلکه فقـط نفـى حکـم مـى     نمى الضرر اثبات حکم

 ى عـدالت را  شـما قاعـده   عرض ما این اسـت . است» الضرر«مند کردن  ضابطه

  .مند کنید تا بدانیم کجا جارى است و کجا جارى نیست ضابطه

 عدالت عرفى است  ةخود ضابطه در قاعد

 ؛ یعنـى عـرف   بیان کردید، عرفى است» الضرر«ى  اى که در قاعده همین ضابطه

شـما بایـد بـراى    . فهمد، نـه اثبـات حکـم    نفى حکم مى »سالماإل+ فالضرر «از هیئت 

خواهیـد بـا    و بدون مثال حرف شما واضح نیست؛ چون مـى تقاضاى ضابطه مثال بزنید 

ایـد و فقـط مثـالش مانـده تـا       مطلب خـود را از قبـل نگفتـه   . مثال تأسیس مطلب بکنید

زنـد و   مـى  یک وقت کسى بعـد از تمامیـت مبنـا مثـالى    . بتوانید بگویید مثال نیاز ندارد

شـه نیسـت؛ امـا اگـر     گویید در مثـال مناق  اگر مثالش هم غلط بود، اشکالى ندارد و مى
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فرمایید فقهـا در   شما مى. خواهید با مثال مبنا درست کنید، باید مثالتان درست باشد مى

گونه نیست که همـه را   ضابطه نیست و این موارد کلیات، ضابطه دارند و حرفشان بى

راى نفـى حکـم   بـ » الضـرر «ایـن اسـت کـه    » الضرر«مثالتان در . به عرف ارجاع دهند

ى  اى که مثال زدید، ضـابطه  من این شبهه را دارم که این ضابطه. حکماست، نه اثبات 

 .نفى است نه اثبات، عرفى است» الضرر«که  عرفى است یا شرعى؟ این

 اى نباشد تا هر کس بـدون   خواهیم احکام با عدالت، ذوقى و سلیقه ما مى

 .ضابطه حکم را ظالمانه یا عادالنه بداند

 متهم بودن فقیه در حدس خود 

 شــما . فقیــه در حــدس خــودش مــتهم اســت. همــه چیــز ذوقــى و عرفــى اســت

. خواهیـد در خـود آیـه اسـت     مى اى که ضابطه. توانید فقه بدون ذوق داشته باشید نمى

نفى جـنس اسـت   » الى«مثال زدید، همان فهم عرفى از » الضرر«اى هم که در  ضابطه

 .است تطبیق شده» الضرر«که در 

. را قـبالً اشـاره کـردم   » مـاء مطلـق  «بحـث  . ضابطه بیان کـرد توان  براى مفاهیم نمى

ى مفاهیم معموالً کلیاتى در ذهن عرف هست، اما حـدود و ثغورشـان نـامعلوم     درباره

که خیلـى واضـح   » ماء«در . فهمد مى بستگى دارد که فقیهى بگوید چه از عرف. است

بـر آن صـدق    »مـاء «کند کـه آیـا    بینیم عرف در برخى از مصادیق شک مى است؛ مى

 . کند گوید عرف شک مى کند یا نه، یعنى خود فقیه مى مى

شما باید بپذیرید که موضـوعات و مـواد، مفـاهیم دارنـد و مفـاهیم هـم در کتـاب        

بعضى از مباحث فقه براى مواد است؛ مانند الفاظ عموم که مـثالً  . لغت بیان شده است

ى دارد کـه تمـام عرفیـات آن    از الفاظ عموم است، ولى مواد یک معناى اجمال» کل«

اگر بخواهید لفظى را جورى معنا و تعریف کنیـد   گردد؛ به همان معناى اجمالى برمى

بینید که حتـى در تعـاریف عنـاوین     لذا مى. که تمام مصادیقش را بگیرد، امکان ندارد

فقیهـى آن را  . ، حتماً اختالف نظر وجود دارداند اصطالحى که خود علما ابداع کرده

 ×الطهـار «: یکى گفتـه . کند کند و فقیه دیگرى به آن اشکال مى مى اى تعریف ونهبه گ
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لـذا صـاحب کفایـه    . ، اما فقیـه دیگـرى اشـکال کـرده    »{لنیاستعمال طهور مشروط با

 1.»نبت {نسعدا«مانند  االسم است؛ فرماید این تعاریف شرح مى

 عالى در حد امکان واضح شد   رسد مطالب حضرت مى جا به نظر ا اینت

سـؤال دیگـرى را   . هاسـت  و مقصود ما هم از مصاحبه فقط ایضاح دیـدگاه 

آبـى   2النَّفْس بِالنَّفْسِ ي اید آیه در کتاب خودتان فرموده: کنیم مى مطرح

 .از تخصیص است

 فْسِالنَّفْس بِالنَّ ي هاشکال به اباى از تخصیص آی

 اید که  مکتوبتان نوشتههاى  شما در سؤالِبِالنَّفْس النَّفْس  فقط ایـن جهـت را ، 

من به این حرف قـبالً جـواب   . خواهد بفهماند که بیشتر از نفس نباید قصاص کرد مى

گـویم عالمـه طباطبـایى     مى من. اید شما این حرف را به المیزان هم نسبت داده. ام داده

 .کند یه فقط یک حیث را بیان مىخواهد بگوید آ نمى

 ایـم عالمـه ایـن حـرف را زده، ولـى اآلن سـؤال دیگـرى         ما هم نگفته

کـه    از تخصـیص داریـم و آن ایـن    3النَّفْس بِـالنَّفْسِ ى آبى بودن  درباره

اید که ظاهراً تخصیص یا تقیید  حضرت عالى در کتاب القصاص فتوایى داده

چگونـه در ایـن مـورد    . اسـت » ابـن « بـه » اب«این آیه است، و آن قصـاص  

 گویید آیه آبى از تخصیص است؟ مى اید و باز یرفتهتخصیص را پذ

 آبى بودن از تخصیص یک امر عرفى است 

       عـرف یـک عـام را آبـى از     . آبى بـودن از تخصـیص یـک بحـث عرفـى اسـت

گوید این عـام را بـه یـک     گاه هم مى. بیند بیند و عام دیگرى را آبى نمى تخصیص مى

حـاال  . توان تخصـیص زد  توان تخصیص زد و به یک مخصص دیگر نمى مخصص مى

 .ام لسان حکومت است یا تخصیص جا گفته یادم نیست که آن

                                       
 .182صول، ص االُ {یآخوند خراسانى، کفا ـ1

  .45آیه ) 5(ـ مائده 2

  .45آیه ) 5(ـ مائده 3



263    )دام ظله(وگو با حضرت آیۀ اهللا العظمی صانعی   گفت 

 

 کننـد و   کند؟ حکومت و تخصیص هر دو حکم را مقید مـى  چه فرقى مى

 .ى تقیید است فرقشان فقط در نحوه

 فرق میان تخصیص و حکومت در اباى از تخصیص 

 گاه عـرف ادلـه را آبـى    . دکن گویید که به نظر من فرق مى اگر مبناى بنده را مى

 ـکـه بـه حسـب واقـع تخصـیص اسـت         ـدانـد، امـا آبـى از حکومـت       از تخصیص مى

ابـاى از تخصـیص اعـم از تخصـیص واقعـى و ظـاهرى       . داند، و این یک مبناست نمى

اباى از تخصیص یک مبناى عرفى است کـه ممکـن   . نیست که حکومت را هم بگیرد

د، ولى از یـک مخصـص دیگـر ابـا نداشـته      است دلیلى از یک مخصص ابا داشته باش

 .باشد

 شود  نمى قصاص شامل قتل پسر توسط پدر ي هآی

بحـث در مقاصـه کـردن     1 ولـی اال�لْبـابِ  اُیـا   ×ٌولَکُم فی الْقصاصِ حیـا  در باب 

اوالً، یـک  . خـورد  جامعه به هـم مـى  » حیات«است؛ یعنى اگر قصاص نکنید، » حیات«

وجود دارد که شاید این روایت ناظر به قتل پسر به وسیله پدر نباشـد؛  جا  شبهه در آن

 ام که پـدر بـه کشـتن پسـر دسـت      ى پدر نادر است و من نوشته چون قتل پسر به وسیله

 .که کارد به استخوانش رسیده باشد زند، مگر این نمى

 ایم که پدر، پسر خود را بـه دلیـل خـوف    در تاریخ پادشاهان بسیار داشته 

 .کشته است

 پس پدر فقـط وقتـى کـارد بـه اسـتخوانش      . گویم موارد عادى و متعارف را مى

» حیـات «حاال اگر ما این پـدر را قصـاص نکنـیم،    . زند رسید، دست به قتل پسرش مى

خورد؟ نه؛ زیرا قتل در جایى بـوده کـه کـارد بـه اسـتخوانش رسـیده        جامعه به هم مى

پـس اصـالً   . خـورد  جامعـه بـه هـم نمـى    » یاتح«است و اگر اعدامش هم نکنیم، هیچ 
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شود، بنابراین اصـالً تخصـیص نیسـت؛ بلکـه      نمى در این مورد محقق» حیات«ى  کلمه

 .یک نحوه خروج تخصصى است

 شود  نمى قصاص شامل قتل فرزند توسط مادر هم ي هآی

لـذا   1.شـود  نمى ام مادر هم مانند پدر قصاص در کتاب قصاص یادم هست که گفته

شود؛ زیرا شـاهان پـدر و    کسى بتواند بگوید در مسأله شاهان، قصاص جارى مىشاید 

گـویم اگـر پادشـاهى از تـرس      مـن اگـر بخـواهم نظـر بـدهم، مـى      . مادر عادى نیستند

هـر کـس در ریاسـتش احسـاس      }ریاستش پسرش را بکشد، باید قصـاص بشـود، و ا  

 .رى پیدا کنیدشما مثال نقضى دیگ. کشد شود، او را مى کند پسرش مزاحمش مى

 قصاص  ي هاشتراك در قتل و تخصیص آی مسأله

    در مسأله اشتراك در قتل، شما چند نفر را به دلیل قتل یک نفـر قصـاص

. گوید یک نفس در برابر یک نفس مى 2 النَّفْس بِالنَّفْسِ کنید؛ در حالى که  مى

 .پس در این مسأله نیز آیه تخصیص خورده است

 اوالً، نص داریم و این عین عدالت است. 

نباشـد، و فقـط قصـاص    » پـول «گویـد   ندارد؛ بلکه مـى » عدد«و » یک«ثانیاً، در آیه 

 .شود

ده نفـر تصـمیم گرفتنـد کسـى را     . رود ثالثاً، در این مسأله هـیچ حقـى از بـین نمـى    

ومـن قُتـلَ     :تواند هر ده نفر را بکشد در روایات آمده است که ولى دم مى. بکشند

. این ده نفر تصمیم گرفتند فردا شخصى را بکشـند . 3 مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لولیه سلْطَاناً

شود، این مسـأله بـاب    مقصرند یا نه؟ اگر ما بگوییم از ده نفر فقط یک نفر قصاص مى

ص هـا قصـا  کشـند تـا فقـط یکـى از آن     شوند با هم آدم مى شود که همیشه جمع مى مى
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بر روایت، اختیار قتل هر ده نفر را به دست ولـى دم   اما بنا. شود و بقیه نجات پیدا کنند

 .ایم تا قاتالن اقدام به قتل دسته جمعى نکنند داده

امـا اگـر بگـوییم یـک نفـر کشـته       . شـود  مـى  کشـى  پس طبق این حکم کمتر آدم

. شـود  یـاد مـى  آید و قتل دسته جمعـى ز  شود، ضریب احتمال کشته شدن پایین مى مى

 درسـت » حیـات «که اختیار حکم قتل هر ده نفـر را بـه ولـى دم بـدهیم،      پس بنابر این

درسـت  » حیـات «شود؛ ولى اگر حکم قتل فقط یک نفر در اختیار ولـى دم باشـد،    مى

 .شود نمى

بنـده ایـن مبنـایى را کـه ابـداع کـردم       . این شبیه خروج موضوعى است، نه تخصیص

  .گسترش پیدا کندبراى این است که فقه 
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  .ق 1403ع، بیروت، لبنان، چاپ دوم، یالنشر و التوز
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 دفتـر  انتشـارات  مرکـز ، عـرف  بـر  درآمـدي سـیدعلی،   ماسـوله،  گلبـاغی  جبار  -27

  .ش1387قم، علمیه حوزه اسالمی تبلیغات

النشـر  { سس، مـو {عیّالشـر  الدروس، أبو عبداهللا محمد، ) شهید اول (عاملی جبل  -28

  .ق1414اإلسالمی، قم، چاپ اول، 

ــدأبــو عبــداهللا محمــد، )  شــهید اول ( عــاملی، جبــل  -29 ، تحقیــق القواعــد والفوائ

  .]تا بی[، مفید، قم{ مکتبعبدالهادي حکیم، 

کتابخانـه گـنج دانـش،     ،ترمینولوژى حقـوق جعفري لنگرودي، محمد جعفر،   -30

  .ش 1367تهران، 

تحقیق  السـید محمـد    ،{مشقیّالد{ للمعشرح ا+ ف{ لبهیّا{ ضالرو،  الشهید الثانی  -31

  .ق 1389، چاپ اول، {ینیالنجف الد{ معکالنتر، منشورات جا

یت إلحیاء التراث، قـم، چـاپ   آل الب{ سس، مؤالوسائل مستدرك نوري، حاجی  -32

  .ق 1408اول، 

، تهـران، چـاپ   {میاالسـال { مکتب، {لشیعوسائل االحر العاملی، محمدبن الحسن،   -33

  .ق 1384دوم، 

قـم،   ،البیـت  آل{ سس، مـؤ المقارن للفقه {مالعا االُصولحکیم، محمد تقی،   -34
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، تحقیـق  {یعاألحکـام الشـر  تحریـر  االسدي، حسن بن یوسف، )  عالمه (حلی   -35

، قـم،  الصـادق  اإلمـام { سساهللا جعفر سـبحانی، مـؤ   {یابراهیم بهاري با اشراف آ

  .ق 1420چاپ اول، 

إلحیاء  البیت آل{ سسمؤ ،االُصول{ یکفاخراسانی، آخوند مال محمد کاظم،   -36

  .ق 1417التراث، قم، چاپ دوم، 

، دارالعلـم،  القـرآن  غریـب + ف مفـردات ال حسین بن محمـد،  راغب اصفهانی،  -37

  .ق 1412، دمشق، بیروت {میالدارالشا

، انتشارات دفتـر تبلیغـات اسـالمی، قـم، بـر اسـاس       الکشّافزمخشري، جاراهللا،   -38

  .]تا بی[، چاپ مصر

تحقیق سعید محمد اللحـام، دارالفکـر    ،داود +بأ سننالسجستانی، ابن األشعث،   -39

  .ق 1410اول، ع، بیروت، لبنان، چاپ یو النشر و التوز{ عللطبا

، {یمعلی مذهب اإلما{ لفقهینضد القواعد ابن عبداهللا،  السیوري الحلی، مقداد  -40
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 .]تا بی[، بیروت، لبنان

، بیـروت،  +بإحیـاء التـراث العـر   ، دار المحتـاج + مغنشربینی الخطیب، محمـد،    -42

  .ق 1377لبنان، 

التحقیـق التـراث الشـیخ األعظـم،     { لجن، مکاسـب الالشیخ االنصاري، مرتضـی،    -43

لمیالد الشیخ االنصـاري،   {نیالثا{ یذکري المئو{ سببمنا +لممنشورات المؤتمر العا

  .ق 1415چاپخانه باقري، قم، چاپ اول، 
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، انتشارات فقه الثقلین، قـم، چـاپ   برابري دیه، 3صانعی، یوسف، فقه و زندگی   -45

  .ش 1387پنجم، 
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، انتشـارات فقـه   وجوب طالق خلع بـر مـرد  ، 8صانعی، یوسف، فقه و زندگی   -46
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انتشــارات دار التعــارف    چــاپ شــانزدهم،   ،اقتصــادنا ، بــاقر  محمــد  صــدر،   -49
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  ].تا جا، بی بی[، ) اآلثار {عمجمو ( {ینالثا {لحلقالحلقات، ا صدر، محمد باقر،  -50

، {سالمدر{ مکتب، دارالکتب اللبنانی االُصول علم+ فدروس صدر، محمد باقر،   -51

 .ق 1406بیروت، چاپ دوم، 

{ سس، تحقیق حسین اعلمی، مؤعیون أخبار الرضابو جعفر محمد، أصدوق،   -52

  .ق1404للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، + علماأل

  .ق 1386، نجف اشرف، {یالحیدر{ مکتب، علل الشرائعبوجعفرمحمد، أصدوق،   -53

النشـر اإلسـالمی،   { سس، مـؤ القرآن تفسیر+ ف المیزان طباطبایی، محمد حسین،  -54

  .ق 1404قم، چاپ سوم، 

النشر اإلسالمی، قم، { سسمؤ ،جوامع الجامع، فضل بن حسنأبی علی  الطبرسی،  -55

  .ق 1418چاپ اول، 

، تحقیق سید القرآن تفسیر+ ف البیان مجمع ،فضل بن حسنالطبرسی، أبی علی   -56
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  .]تا جا، بی بی[، الفروق
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 .ش 1377، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، فلسفه حقوقکاتوزیان، ناصر،   -67
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  .ش1385
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  .ق 1410دینی، قم، چاپ دوم، 
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  .ش1388اردیبهشت  12، 253شماره 

، فصـلنامه فقـه و حقـوق اسـالمی    سیاسـى،   فقه قواعد چیستى ه،اللّ روح شریعتى،
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 .ق.هـ  1409، قم، +مسالالنشر اإل{ سسؤایروانی، چاپ اول، م

، تحقیـق  القواعـد و الفوائـد  بـو عبـد اهللا محمـد،    أ، )شـهید اول (عـاملی   جبل  - 9

 ].تا بی[مفید، قم، { مکتبعبدالهادي حکیم، 

{ سستحقیـق مــؤ  ،{لشیعوســائل امحمــد بـن الحسـن،   ) الشـیخ (عـاملی،   حـرّ ال  - 10

 .ق .هـ  1414، قم، {نیالثا{ لطبعإلحیاء التراث، ا البیت آل

، صول و الفروغاالُ +معللی إالنزوع { غنیبن علی، × ، حمز)ابن زهره( حلبی  - 11

مـام  اإل{ سسؤاشـراف جعفـر سـبحانی، چـاپ اول، مـ     تحقیق ابراهیم بهـادري،  

 .ق.هـ  1417، قم، صادقال

، تحقیـق  {عیّالشـر حکـام  تحریر األسدي، حسن بن یوسف، األ) عالمه(حلی   - 12

ــؤ       ــبحانی، چــاپ اول، م ــراف جعفــر س ــا اش ــاري ب مــام اإل{ سسابــراهیم به

 .ق.هـ  1420قم، صادقال

 ،، قــم+مســالإلالنشــر ا{ سسو، چــاپ اول، مــحکــامقواعــد األـــــــــــــــ ،   - 13

 .ق.هـ1413

النشـر   {سسؤ، چـاپ اول، مـ  {یعحکام الشـر أ +ف {لشیعمختلف اـــ ، ــــــــــ  - 14

 .ق.هـ  1412، قم +مسالإلا

االُولـی دار الکتـاب   { لطبع، ا{یالنها، +سجعفر محمد الطو+ ب، أ+ّعلحسن بن   - 15

 .م 1970، بیروت، +بالعر

، تحقیق سید مسائل الحالل و الحرام +فسالم شرائع اإل، جعفر، )محقق(حلی   - 16

 .ق.هـ  1409صادق شیرازي، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقالل، 

 ،آل البیـت { سسؤ، چـاپ دوم، مـ  صولاالُ{ یکفاخراسانی، محمد کاظم،   - 17

 .ق.هـ  1417حیاء التراث، قم، إل

، تحقیق علی اکبـر غفـاري، چـاپ دوم،    جامع المداركخوانساري، احمد،   - 18

 .ق.هـ  1405 ،الصدوق، تهران{ مکتب



279    نامه پیوست کتاب 

 

 .ق.هـ 1349االعتدال، دمشق، { مطبع، +مسنن الدرادرامی، عبد اهللا بن بهرام،   - 19

انتشـارات  . )تقریـرات درس امـام خمینـی   (صول تهذیب االُسبحانی، جعفر،   - 20

 .ق.هـ  1410دارالفکر، قم، 

، )کتـاب القصـاص  ( {سیلشرح تحریر الـو  +ففقه الثقلین صانعی، یوسف،   - 21

 .ق. هـ 1424، )س( +لخمینمام اتنظیم و نشر آثار اإل {سساول، مؤچاپ 

، تصحیح علی اکبـر  من الیحضره الفقیه، ، أبو جعفر محمد)الشیخ(الصدوق   - 22

 .ق. هـ 1404، قم +مسالالنشر اإل {سسپ سوم، مؤغفاري، چا

 .]تا بی[، قم، +مسالالنشر اإل {سسؤ، متفسیر المیزانی، محمد حسین، ئطباطبا  - 23

، تصحیح محمد حسـین  الوثقی× العرو{ تکملی یزدي، محمد کاظم، ئطباطبا  - 24

 .ق. هـ 1378حیدري، تهران،  {مطبعطباطبایی، 

، تحقیـق حسـن   حکـام تهـذیب األ ، +سجعفر محمد الطو+ ب، أ+علحسن بن   - 25

ــدي، چــاپ چهــارم، دارالکتــب اإل  خرســان، تصــحیح محمــد  ،{میّســالآخون

 .ش. هـ 1365

إلی تنقـیح شـرائع   فهام مسالک األ، زین الدین بن علی، )شهید ثانی(عاملی   - 26

 .ق. هـ 1416، {میّسالالمعارف اإل {سس، چاپ اول، مؤسالماإل

، تحقیـق مجتبـی محمـودي و منـذر     صـول مقـاالت االُ ، عراقـی  ،ضیاء الـدین   - 27

 .ق. هـ 1420 ، قم+مسالاپ اول، مجمع الفکر اإلحکیم، چ

، تحقیـق عزیـزاهللا عطـاردي    مام رضاإمسند زاهللا، عطاردي خبوشانی، عزی  - 28

سسۀ طبع و نشر آسـتان مقـدس   ، مؤ)ع(مام الرضااإل+ لمخبوشانی، المؤتمرالعا

 .ق. هـ 1406 ،÷الرضو

،تصــحیح مرتضــی مرتضــوي، چــاپ اول، جــامع الشــتاتقمــی، ابوالقاســم،   - 29

 .ش. هـ 1375انتشارات کیهانی، تهران، 

 .]تا جا، بی بی[، ، چاپ سنگیصولقوانین االُ، ـــــــــــــ   - 30



  280 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

اهللا محمد   {یتقریرات درس آ(صول فوائد االُکاظمی خراسانی، محمد علی،   - 31

{ سساراکـی، چـاپ اول، مـؤ    اهللا رحمتـی { حم، تحقیق ر)نائینی حسین غروي

 .ق.هـ  1409، قم، +مسالالنشر اإل

، تحقیق علـی اکبـر غفـاري، چـاپ     الکافی، محمد بن یعقوب، )شیخ(کلینی  - 32

 .دوم، دارالکتب

الوفاء، بیـروت،   {سس، چاپ دوم، مؤنواربحاراأل، محمد باقر، )عالمه(مجلسی  - 33

 .ق. هـ 1403

االُولـی، محقـق و مصـحح    { لطبع، ا{سیلالـو طوسـی،  × محمد بن علی بن حمز  - 34

 .ق.هـ  1408، قم، +لنجفا+ عشاهللا المر{ یآ{ مکتبشیخ محمد حسون، 

، التحقیـق و النشـر   {بعالـرا { لطبع، ا{لمقنعامحمد بن محمد بن نعمان، المفیـد،    - 35

 ].تا بی[، {فالمدرسین بقم المشرّ{ علجما{ بعالتا+ مالنشر اإلسال{ سسمؤ

{ لطبع، ا÷الشیخ علی اآلخوند: ، التحقیقجواهر الکالممحمد حسن، ، +لنجفا  - 36

 .م 1981، بیروت، +ب، دار اإلحیاء التراث العر{بعالسا

فقـه  { سس، تحقیـق مـؤ  منجزات المریض+ ف{ لرسا محمد کاظم، ،+ئالطباطبا  - 37

 .ق.هـ  1431االُولی، منشورات فقه الثقلین، قم، { لطبع، ا{فیالثقلین الثقا

سـماعیلیان، قـم،   إ {سس، چاپ چهارم، مؤکتاب البیع روح اهللا، ،)امام(خمینى  - 38

 .ق. هـ 1410

، چـاپ دوم،  مستدرك الوسائل و مسـتنبط المسـائل  نوري طبرسی، حسین،   - 39

  .ق. هـ 1408حیاء التراث، ، إلالبیت آل {سسمؤ

   



 

 

 

  7........................................................................................مطالب فهرست 

  11  ..............................................................................................  گفتار شیپ

   )1( فصل

  17  ..........................................................................  زمان گذر در یفقه قواعد

  17  ....................................................................یاصول و یفقه قواعد نیتدو خچهیتار

  17  .......................................................  عهیش در یاصول و یفقه قواعد گرنیتدو نیاول

  19  ................................................  سنت اهل در یاصول و یفقه قواعد گرنیتدو نیاول

  20  .................................................................  قواعد باب در شده نیتدو يهامجموعه

   )2(فصل

  23  ...................................................................................  یفقه قاعده ضابطه

  23  .................................................................................قاعده کی شیدایپ یگونگچ

  24  ............................................................................  کلّى اىقاعده استخراج روشهاى

  24  ............................................................  قاعده استخراج يبرا مالك کشف يهاراه

  25  .......................................................................................................  استقراء -1

  27  ................................................................................  مسأله دو طریق وحدت -2

3- 28  ...........................................  مقنن قصد و قانون و نص روح انتزاع: {هالفقا شم  



  282 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

  33  ...........................................................................  عهیش دگاهید از یفقه قواعد منابع

  34  ....................................................................سنت اهل دگاهید از یفقه قواعد منابع

   )3( فصل

  37  .................................................................  یاصول قاعده و یفقه قاعده فرق

  37  ........................................................................................................  قاعده تعریف

  37  .........................................................................................................  يلغو -1

  38  ..................................................................................................  یاصطالح -2

  39  ...............................................................................................  یفقه قاعده فیتعر

  42  .............................................................................................  یاصول قاعده فیتعر

  42  ...........................................................................  یاصول و یفقه دهقاع يهاتفاوت

  45  .......................................................................................  یفقه ضابط و قاعده فرق

  46  ........................................................................................یفقه هینظر و قاعده فرق

  46  ........................................................................................  یفقه مسأله و قاعده فرق

  47  ......................................................................................................  مشترك قواعد

   )4( فصل

  49  .....................................................................................  یفقه قاعده اقسام

   )5( فصل

  53  ..................................................................................  فقه در عدالت اصل

  53  ...............................................................................................  عدالت قاعدة نهیشیپ

  54  .............................................................................  عدالت قاعده در مطرح اتینظر

   )6( فصل

  59  ..........................................................................................  عدالت مفهوم

  59  ......................................................................................................  عدالت فیتعر

  59  ...........................................................................................  يلغو فیتعر: الف



283    فهرست تفصیلی 

 

  60  ........................................................................................  یاصطالح يمعنا: ب

  60  ...........................................................................  عدالت به فقه علم نگاه -1

  64  ........................................................................  عدالت به کالم علم هنگا -2

  67  ......................................................................  عدالت به اخالق علم نگاه -3

  72  ..............................................................................  عدالت به فلسفه نگاه -4

  73  .........................................................................................  عدالت مفهوم تطور ریس

  73  .....................................................   غرب  اندیشه در  عدالت  مفهوم رتطوریس: الف

  76  ....................................................  اسالمی اندیشه در عدالت مفهوم تطور سیر: ب

  77  ......................................................... شیعی عالمان و فقها شهیاند در  عدالت  جایگاه

   )7( فصل

  81  ...........................................................................................  عدالت اقسام

   )8(فصل

  87  ....................................................  عدالت قاعدة بر یفقه قاعده ضابطه تطبیق

  87  ........................................................................................................  نانوشته قواعد

  88  .........................................................................عدالت قاعدة و یفقه قاعده ضابطه

   )9( فصل

  91  ..................................................................................  عدالت قاعدة دالیل

  91  .................................................................................  عدالت قاعده یاستدالل یمبان

  93  ............................................................  ) قرآن(  خدا کتاب در عدالت قاعدة -1

  99  .................................................................................  سنت در عدالت قاعدة -2

  102  ...........................................................................  عقل نظر از عدالت قاعدة -3

  103  ........................................................................  اجماع نظر از عدالت قاعدة -4

  103  ................................................................................عرب لغت در اجماع

  103  ..................................................................  اصول علم اصطالح در اجماع

  104  ..................................................................  منقول اجماع و محصل اجماع



  284 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

   )10(فصل

  107  .............................................................  دیگر قواعد با عدالت قاعدة رابطه

  107  ....................................................................ظلم ینف قاعده و عدالت قاعدة رابطه

  108  ..........................................................  انصاف و عدل قاعده با عدالت قاعدة رابطه

  109  ...............................................................  الضرر با ظلم ینف و عدالت قاعدة رابطه

  110  ..................................................................................  ست؟یچ ظلم و ضرر نسبت

  110  .........................................................  »الحرج« با »ظلم ینف و عدالت« قاعدة رابطه

  111  ..........................................................  رفع قواعد با ظلم ینف و عدالت قاعدة رابطه

   )11(فصل

  113  .....................................................................  فقه در عدالت قاعدة کاربرد

  113  .............................................................................  عدالت قاعدة يکاربرد گستره

  113  ...................................  ظلم ینف و عدالت قاعدة براساس یفقه حکم استنباط -1

  137  .......................................  عدالت قاعدة براساس  اتیروا یبرخ گذاشتن کنار -2

  140  ..........................................  عمومات و مطلقات شمول رهیدا ساختن محدود  -3

  140  ..................................................ظلم ینف و عدالت قاعدة بودن حاکم: الف

  141  ........  ظلم ینف و عدالت قاعدة اساس بر عام و مطلق احکام يساز محدود: ب

  141  ....................................................................................  خدا کتاب -1

  144  ............................................................................................  سنّت -2

  146  ...............................................................................  هانیفق دگاهید -3

   )12( فصل

  147  ...............................................  یفقه احکام در عرف جایگاه و مفهوم تبیین

  147  ....................................................................  یحکم بودن ظالمانه صیتشخ مرجع

  147  ..................................................................................................  عرف فیتعر -1

  148  .......................................................................  درلغت عرف واژه فیتعر: الف

  149  .......................................................  مفسران اصطالح در عرف واژه فیتعر: ب



285    فهرست تفصیلی 

 

  151  ........................................................  اصول و فقه اصطالح در عرف فیتعر: ج

  155  ...........................................................................................  عرف يبند میتقس -2

  155  ............................................................................  خاص عرف و عام عرف -1

  156  ....................................................................  يقرارداد عرف و مسلّم عرف -2

  157  ..........................................................................  غالب عرف و مطّرد عرف -3

  157  ........................................................  متأخّر عرف مقارن، عرف سابق، عرف -4

  158  .........................................................................  یعمل عرف و یلفظ عرف -5

  160  .............................................................................................  حادث عرف -6

  160  .................................................................  یحکم عرف و یموضوع عرف -7

  161  ........................................................................  فاسد عرف و حیصح عرف -8

  161  ..................................................  مرسل عرف و مردوع فعر و ممضا عرف -9

  161  ..........................................................................  عوام عرف و عقال عرف -10

  162  ..................................................  زمان هر مردم عرف و خطاب زمان عرف -11

  162  ................................................................................................................  حیتوض

  163  ..........................................................................................  عادت و عرف تفاوت

  164  .....................................................................................  عقال يبنا و عرف تفاوت

  165  ................................................................................  متشرعه رهیس و عرف تفاوت

  166  .............................................  متشرّعه و عقال رهیس با متشرّعه و عقال ارتکاز تفاوت

  167  ..........................................................................................اجماع و عرف تفاوت

  168  ..................................................  احکام مصداق و موضوع مفهوم، صیتشخ مرجع

  تپیوس

                                      ) ظله دام( صانعی یالعظم اهللا{ یآ ضرتح با وگوفتگ 

)175(  

  177  ...................................................................................  مکتوب بخش

  183  ...............................................................................وگو گفت بخش



  286 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

  183  ..........................................................آن از بحث اهمیت و عدالت قاعدة موضوع

  183  ..............................................................................  عدالت قاعدة مبانى از اجمالى

  184  .............................................................................  عدالت قاعدة ىادله از اجمالى

  184  .............................................................  علمیه هاىحوزه در جدید تحقیقات لزوم

  185  ...............................................  عدالت قاعدة مورد در قرآن با مخالفت به استدالل

  185  .............................................  ) دیه ضلفا رد(  قرآن با روایت مخالفت از اىنمونه

  186  ................................  قرآن با روایت مخالفت مسأله با طوسى شیخ دوگانه برخورد

  186  .....................  )پسر بر پدر قضاى نماز وجوب( قرآن با روایت مخالفت از اىنمونه

  187  ...........................................) استیجارى نماز(  قرآن با روایت مخالفت از اىنمونه

  187  .......................................................................  قرآن مخالف روایات حجیت عدم

  188  ......................................  است تباین با مخالفت قرآن با روایت مخالفت از مقصود

  188  ...............  است تخصیص از آبى عام که جایى در تباین به خصوص و عموم الحاق

  189  ...............................  ) ولد از والد رباى جواز(  قرآن با روایت مخالفت از اىونهنم

  190  ..............................................  است عرف قرآن با روایات مخالفت تشخیص معیار

  190  .................................  نیست عام یا خاص آیه بین ىفرق قرآن با روایت مخالفت در

  191  .............  ) صور برخى در طالق بودن ظالمانه(  قرآن با روایت مخالفت از اىنمونه

  195  ......................................................................  عدالت قاعدة اشکاالت

  195  ..........................................................  است کرده رعایت را عدالت خودش شارع

  196  ..............................................................  شودمى مرج و هرج باعث عدالت قاعدة

  196  ...............................................................................  الضرر به عدالت قاعدة تشبیه

  197  ................................................................................  فتوا در اختالف وقوع کثرت

  197  ................................................  متنوع تبدیل دلیل به اخبار تعارض رفع از اىنمونه

  198  ................................................................................................  فتوا اختالف منشأ

  198  ................  ) هیمهر گرفتن و زن اثاثیه(  عرف تغییر دلیل به فتوا اختالف از اىنمونه

  201  ...................................................  ظلم و عدل مصداق شناخت اىمعیاره

  201  .......................................................  عقلى قبح و حسن با ذاتى قبح و حسن تفاوت



287    فهرست تفصیلی 

 

  202  .............................................  نیست عقلى شناخت عدالت مصداق شناخت از مراد

  202  ........................................  ) تلف از بیش ضمان(  ظلم مصداق شناخت از اىنمونه

  202  .........................................................  ) ربا حیل(  ظلم مصداق شناخت از اىنمونه

  203  .........................................................  ظلم و عدل مصداق شناخت در عقل از مراد

  205  ...............................................................  عدالت قاعدة جریان ىحیطه

  205  ..................................................................  نیست جارى عبادات در عدالت قاعده

 عدالت قاعدة جریان از بعد معفو خون(  عبادات احکام فهم در عقل دخالت از اىنمونه

  205  ..........................................................................  ) اجتماعى حقوق و معامالت در

  206  .................................  عقاید و مبانى و هاارزش تغییر به عدالت عرفى مصداق تغییر

  207  ...........................................  اجتماعى مناسبات تغییر به عدالت عرفى مصداق تغییر

  208  .......................................  دانستدنمى ظلم را مرد و زن دیه تفاوت قبالً کهاین علت

  211  ...................................................................  عدالت قاعدة بر اشکاالتى

  211  ........................................  تقیید نه است صدور نفى منتج قرآن با روایات مخالفت

  212  ......................................  کندمى سرایت هم عدالت قاعدة به ضرر ال قاعده اشکال

  214  ...........................................................  عسر قاعده جریان از قبل یسر قاعده جریان

  214  .............................  دین از مردم اعراض از جلوگیرى دلیل عسر قاعده جریان عدم

  215  .......................................................  تکنولوژى تغییر علت به عدالت مصداق تغییر

  215  ................................................................  ارث در مرد و زن تفاوت نبودن ظالمانه

  216  ...............................................................  متواتر نص در عدالت قاعدة جریان عدم

  216  .........................................  ) سفیه وکالت(  استنباط در فقها توجهى بى از اىنمونه

  218  ...............................................  .شودمى شریعت احکام تغییر مستلزم عدالت قاعدة

  219  ........................................................ارث در مرد و زن تفاوت بودن عادالنه باتاث

  220  ...............................................  کرد تخطئه را عرف بتوان نباید عدالت، قاعدة بنابر

  220  ...............................................................  نصوص نه ظواهر، بر عدالت قاعدة تأثیر

  221  ................................................................  احکام ىادله بر عدالت ىادله حکومت

  221  .................................................عدالت قاعدة اثبات براى حکومت دلیل به اشکال



  288 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

  221  .........................................................................  مولوى دلیل با لفظى دلیل تفاوت

  222  ......................................  آن شواهد و عدالت مصداق تشخیص در عرف مرجعیت

  223  .....................................................................  مصداق تشخیص در عرف مرجعیت

  223  ......................................................  مصداقیه ىشبهه در علم به تمسک: اول شاهد

  224  ...........................................................................کتاب ظواهر حجیت: دوم شاهد

  224  ..................................................  مفهوم نه است، مصداق بر فقه در هانزاع ىعمده

  224  ........................................................  ) استطاعت(  مصداق بر فقها نزاع از اىنمونه

  225  ........................................  ) مضاف و مطلق ماء(  مصداق بر فقهى نزاع از اىنمونه

  225  ..............................................................  ) حلق(  مصداق بر فقهى نزاع از اىنمونه

  226  .............................  نیست نیازى فقه به نباشد مرجع مصداق تشخیص در عرف اگر

  227  ......................................  آنها؟ مصادیق یا انداحکام موضوع ظلم و عدل عنوان آیا

  227  ........................................................  است شارع حکم موضوع ظلم و عدل عنوان

  228  .............................................................................................  باشد عرفى باید فقیه

  228  ................................  اندشارع حکم موضوع ظلم و عدل عنوان که این بر استدالل

  229  ...........................................  ندارد محذورى هیچ ظلم و عدل عنوان بودن موضوع

  229  ..................................................................  ظلم و عدل فهم در هافرهنگ دخالت

  230  ...................................................  ظلم و عدل مصداق تشخیص در عرف ىبطهضا

  230  ..................................  عرفى موضوعات مصداق در دخالت در شارع جواز ضابطه

  233  ...................................یقهف ابواب در عدالت قاعدة کاربرد از یی ها نمونه

  233  ................................................................  است احکام تغییر مستلزم عدالت قاعدة

  234  ...........................................................  دارد فرق عرفى عناوین سایر با ظلم و عدل

  234  ..............................  شود یم ظلم و عدل مصداق اختالف باعث هافرهنگ اختالف

  235  ....................................  ) ارث(  ظلم و عدل مصداق در عرف اختالف از يانمونه

  236  ........................  ) قصاص اصل(  ظلم و عدل مصداق در عرف اختالف از اىنمونه

  236  ................................................................................قصاص بودن عادالنه توضیح

  237  .....................................................  ظلم مصداق تشخیص در عرف و فقیه اختالف

  238  ..............................................................................  عرف ارشاد و تخطئه بین فرق



289    فهرست تفصیلی 

 

  239  ..................................................................  عهد و نذر و عبادات در فرد حاکمیت

  239  .....................................................................  حدود باب در ظلم و عدالت بررسى

  240  .....................................................................................  حدود بودن عادالنه تبیین

  240  .......................................................................................  شهود طریق از زنا اثبات

  242  ........................................................................................  اقرار طریق از زنا تاثبا

  243  .................................................................................  مرتد حد بودن عادالنه تبیین

  245  .............................  عدالت مصداق تشخیص در عرف مرجعیت به هایىاشکال نقد

    ....................................  245 بِالنَّفْسِ النَّفْس  ىآیه در تخصیص اباى به اشکال -1

  246  ........................................................................عرف از شریعت تبعیت اشکال -2

  249  ...........................................................  دهند؟مى فتوا عدالت مصادیق در فقها چرا

  251  .................................................  ظلم مصداق تشخیص در عرف مرجعیت از مثالى

  251  ....................................................  فاعلى و فعلى ظلم میان تفکیک عدم و تفکیک

  253  .............................................  کندمى دخالت عرفى امور در موارد بسیارى در فقیه

  254  ........................................................................  روایات و عرف میان تأخر و تقدم

  255  ...........................................................  متواتر نص مقابل در عرفى ظلم اعتبار عدم

  255  ...........................................................  غیرقطعى ىادله مقابل در عرفى ظلم اعتبار

  256  ....................................................................  عدالت ي قاعده در مندىضابطه لزوم

  257  .....................................  ظلم و عدل مصداق تشخیص در عرف مرجعیت بر تأکید

  257  ...........................................................  عرف مرجعیت در» الضرر« به» ظلم« تشبیه

  257  ...........................  مصداق تشخیص در عرف مرجعیت در استصحاب به ظلم تشبیه

  258  ...............................................  مصداق مفهوم تشخیص در عرف مرجعیت تفاوت

  260  .......................................................................  دالتع قاعدة در مندىضابطه لزوم

  260  .............................................................  است عرفى عدالت قاعدة در ضابطه خود

  261  .............................................................................  خود حدس در فقیه بودن متهم

  ...............................................  262بِالنَّفْسِ النَّفْس ي آیه تخصیص از اباى به اشکال

  262  ...........................................................  است عرفى امر یک تخصیص از بودن آبى

  263  ..............................................  خصیصت از اباى در حکومت و تخصیص میان فرق



  290 قاعده عدالت و نفی ظلم

 

  263  ..................................................  شودنمى پدر توسط پسر قتل شامل قصاص ي آیه

  264  ........................................  شودنمى هم مادر توسط فرزند قتل شامل قصاص ي آیه

  264  ..................................................  قصاص ي آیه تخصیص و قتل در اشتراك مسأله

  267  ..................................................................................................  نامه کتاب

  277  .......................................................................................  پیوست نامهکتاب

  281...................................................................................... مطالب فهرست تفصیلی


