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چکیده		

ــع  ــوان مناب ــه عن ــل ب ــاب، ســنت، اجمــاع و عق ــا از کت ــه اســالمی تنه ــا وجــود آنکــه در فق ب
اســتنباط نــام بــرده میشــود، امــا قواعــد و اصــول اســتنباط و فقاهــت می توانــد بســیار باشــد. 
ــن  ــا ای ــد. ب ــی داشــته و دارن ــد فقه ــه قواع ــژه ای ب ــه، توجــه وی ــای امامی ــن راســتا، فقه در ای
وجــود هنــوز برخــی از قواعــد فقهــی کــه البتــه در اســتنباط بســیار سرنوشــت ســاز هســتند، 
نظــر فقهــا را بــه عنــوان قاعــده بــه خــود جلــب نکــرده انــد. هــر چنــد در البــه الی فتواهــا و 
ــک  ــه صــورت ی ــی ب ــرده شــده اســت؛ ول ــد بهــره بســیار ب ــن قواع اســتدالل های فقهــی از ای
قاعــده، مــدون نگشــته و حــد و مــرز آنهــا بوضــوح تبییــن نگردیــده اســت. از ایــن دســت قواعــد 
می تــوان بــه قاعــده عدالــت، قاعــده ســهولت، قاعــده مســاوات و.... اشــاره کــرد. در ایــن مقالــه، 
ــأ در  ــدان، خصوص ــا حقوق ــه ی ــا فقی ــه آی ــن پرســش هســتیم ک ــه ای در صــدد پاســخ دادن ب
مــوارد ســکوت، نقــص و تعــارض قوانیــن و یــا در مقــام اختــالف نظــر دانشــمندان، میتوانــد بــه 
قاعــده ی عدالــت اســتناد کنــد یــا خیــر؟ در مــورد اســتناد بــه »قاعــده ی عدالــت« توســط فقهــا 
و حقــوق دانــان بیــان می گــردد کــه در اســتقرایی کــه صــورت گرفتــه حــدود هشــتاد فتــوا یــا 
نظــر حقوقــی اســت کــه در آن مــوارد، فقیــه یــا حقوقدانــان بــا تمســک بــه » قاعــده ی عدالــت« 

بــه صــدور »فتــوا« یــا اظهــار نظــر حقوقــی مبــادرت کرده انــد.

کلید	واژه: عدالت، قاعده، عدالت عرفی، عدالت واقعی، عدل و ظلم.
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مقدمه

ــم  ــرآن کری ــوده اســت. در ق ــی نظــام تشــریع ب ــن و پیدای ــت مــدار آفرینــش نظــام تکوی عدال
ــه  ــال انســان را ب ــد متع ــاِن «)نحــل، 90(. خداون ــدِل َو اإلِحَس ــُر بِالَع ــده اســت:» إَِن اهلَلَ یَأُم آم
ــت  ــل بعث ــن دلی ــدل اصلی تری ــط و ع ــق قس ــی تحق ــد. حت ــفارش می کن ــت س ــی عدال برپای
تمامــی پیامبــران بیــان شــده اســت. )حدیــد، 25(. عدالــت بــه عنــوان ارزشــی فراگیــر، در میــان 
همــه جوامــع امــری پذیرفتــه شــده و مطلــوب تلقــی می شــود. مذهــب شــیعه بــرای عدالــت 
جایــگاه واالیــی در نظــر دارد. تــا جایــی کــه در میــان دیگــر مذاهــب بــه »عدلیــه« مشــهور 
شــده اســت. از منظــر فقــه نیــز عدالــت در عرصه هــای گوناگــون زندگــی انســان نقــش اساســی 
دارد. از امــام جماعــت گرفتــه تــا مرجعیــت تقلیــد و تــا زعامــت عالیــه جامعــه اســالمی، همــه 
مشــروط بــه عدالــت هســتند. سیســتم قضایــی اســالم نیــز بــر محــور عدالــت قاضــی و شــهود 
ــش  ــت نق ــالت، عدال ــادات و معام ــه، از عب ــواب فق ــیاری از اب ــی در بس ــد و به طورکل می چرخ
محــوری دارد. ازایــن رو فقهــای امامیــه بــه شــناخت مفهــوم عدالــت و شفاف ســازی تعریــف آن 
همــت گماشــته و در تــالش بــرای بیــان شــرایط تحقــق آن بــوده انــد. ولــی در میــان نظــرات 
در مــورد نحــوه ی اجرایــی کــردن عدالــت در جامعــه نتیجــه واحــدی به دســت نیامــده و آرای 
گوناگونــی ارائــه داده انــد. برخــی عدالــت را از قبیــل ملکــه نفســانی دانســته  و سرچشــمه ی آن 
را در درون انســان میجوینــد )حلــی، 1418،ص494. انصــاری، 1374، ص166. امــام خمینــی، 
1379، ص10(. برخــی گفته انــد عدالــت از قبیــل ملکــه نیســت، بلکــه عبــارت اســت از خــود 
اعمــال خارجیــه، از انجــام واجبــات و تــرک محرمــات، بــدون آنکــه مســتند بــه ملکــه باشــد 
ــس، 1386،  ــش بکوشــد. )ابن ادری ــب نفــش خوی ــرد در تهذی ــد ف ــه آن بای ــرای رســیدن ب و ب
ــدم  ــا ع ــت را صــرف اســالم ب ــر عدال ــی، 1407، ص253(. برخــی دیگ ص117. موســوی  خوی
ظهــور فســق دانســته اند؛ بدیــن معنــا کــه اگــر کســی مســلمان باشــد و از او در خــارج فســقی 
ظاهــر نشــود، حکــم بــه عدالــت او می شــود )حســینی  عاملــی،1422، ص267. نجفــی، 1429، 
ــد، 1410،  ــد )مفی ــمار آورده  ان ــه ش ــر ب ــن ظاه ــرف حس ــت را ص ــز عدال ــی نی ص466(. جمع
ص725(. عــالوه بــر ایــن، مشــهور فقهــای متأخــر از عالمــه حلــی، مــروت را در مفهــوم عدالــت 
ــروت  ــز م ــا نی ــی فقه ــل، بعض ــاری، 1374، ص169(. در مقاب ــته اند )انص ــی دانس ــرط اساس ش
ــی،  ــوی خوی ــی، 1379، ص258. موس ــام خمین ــد )ام ــرط نمی دانن ــت ش ــوم عدال را در مفه
1407، ص278(. در واقــع ایــن بحــث اساســی و محــوری، بــه البــه الی عبــارات فقهــی محــدود 
ــه  ــت؛ در حالی ک ــده اس ــه ش ــر توج ــی آن کم ت ــی و حکومت ــۀ کل ــه جنب ــده و ب ــر ش و منحص
حیــات فقــه، قاعــدۀ »عدالــت« اســت کــه اگــر فقیــه بــه عدالــت بــه عنــوان یــک قاعــدۀ فقهــی 
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ــر می گــذارد بنگــرد از اعوجــاج و انحــراف در اســتنباط مصــون  کــه در چگونگــی اســتنباط اث
خواهــد مانــد.

بــا عنایــت بــه مطالبــی کــه از نظــر گذشــت، می تــوان بــه عدالــت بــه مثابــه یــک ابــر ارزش، 
تأکیــد داشــت و از آن در گســتره های وســیعی اســتفاده کــرد. ایــن گســتره، از مباحــث فــردی 
ــا مباحــث اجتماعــی، سیاســی و حکومتــی  ــراد آغــاز شــده و ت و حــوزه احــواالت شــخصیه اف
امتــداد یافتــه و می توانــد بــه عنــوان نقشــه راه زندگــی مطلــوب مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
طبیعــی اســت قاعــده عدالــت و ظلم ســتیزی می توانــد در همــه جوامــع بــه کار گرفتــه شــده 

و ســعادت مــردم در ایــن جوامــع را تضمیــن کنــد. 

1- اهمّیت	عدالت	به	عنوان	»قاعده«

زمانــی کــه فقیــه، قاضــی یــا حقوقــدان، عدالــت را بــه مثابــه ی اصــل و قاعــده ی برتــر درکار 
اســتنباط تلقــی کنــد، روشــن اســت کــه هماننــد برخــی از فقهــا، نــه تنهــا بــه اســتناد قاعــده ی 
عدالــت مبــادرت بــه صــدور حکــم یــا فتــوا می کنــد، بلکــه همان گونــه کــه خواهیــم دیــد، بــا 
ــد«ی را »مطلــق« کنــد. عــالوه  ــا » مقّی ــد«، ی ــد »مطلــق«ی را» مقّی ــت می توان ــرازوی عدال ت
برایــن، در پــاره ای مــوارد، مجتهــد می توانــد، گســتره ی »حکــم « را بــا اســتناد بــه » قاعــده ی« 
مذکــور محــدود یــا وســیع تر کنــد. بــرای مثــال مــاّده 954 قانــون مدنــی مقررمــی دارد: » اگــر 
مــردی در حــال مــرض زنــی را عقــد کنــد و درهمــان مــرض، قبــل از دخــول بمیــرد زن از او 
ارث نمی بــرد، لیکــن اگــر بعــد از دخــول، یــا بعــد از صحــت یافتــن، از آن مــرض بمیــرد، زن از 
او ارث میبــرد.« عکــس قّضیــه چگونــه اســت؟ اگــر پــس از عقــد و قبــل از دخــول، زن بمیــرد، 
آیــا مــرد از زن ارث میبــرد؟ متــون و نصــوص شــرعی، اعــم از آیــات و روایــات، ظاهــرا ًدر ایــن 
مــورد حکمــی ویــژه ندارنــد. مــواد قانــون مدنــی هــم دســتوری خــاّص ارائــه نمی کنــد، فــرض 
ــن پاســخی روشــن  ــه ی معی ــم در جامع ــی ه ــات عقالئ ــی و بنات ــه قضائ ــا رّوی ــرف ی ــم ع کنی
بــه مســئله ندهــد، درچنیــن مــواردی، قاعــده ی عدالــت، معیــاری روشــن بــرای یافتــن پاســخ 
مســئله اســت. عدالــت را درایــن مســئله خــاص، چــه بــه معنــی تســاوی و چــه در معنــای » 
انصــاف « یــا عدالــت برتــر و چــه بــه معنــای »تــوازن«) مطهــری، 1353، ص 180( یــا » تعــادل 
« و خالصــه چــه در معنــای »اســتحقاق « یــا عدالــت ) لنگــرودی،1346، ج4، ص250( عرفــی 
در نظــر بگیریــم، درهــر صــورت عدالــت مقتضــی آن اســت کــه درصــورت فــوت زن هــم، مــرد 

ارث نخواهــد بــرد.
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برخــی از محققیــن خواســتار مشــخص شــدن قالــب معیــن عدالــت شــده اند و بیــان داشــته اند 
کــه در غیــر اینصــورت خــود قاعــده موجــب هــرج و مــرج خواهــد شــد. ایــن ســخنی درســت 
اســت. هیــچ قاعــده یــا قانونــی نبایــد بــه گونــه ای مــورد اجــرا قرارگیــرد کــه بــه ضــّد خــود 
تبدیــل شــود، اّمــا همیــن ســخن درســت را در خصــوّص هــر قاعــده فقهــی و حقوقــی و یــا هــر    
ــا  ــن ســوال را مطــرح کــرد کــه آی ــد در پاســخ ای ــوان مطــرح کــرد. بای » نهــاد « دیگــر می ت
قواعــدی چــون » احســان « یــا اصــل » انصــاف «، یــا تمســّک بــه » عــرف « یــا قاعــده ی » 
اســتصالح « تمامــاً، دارای قالب هــای صــد درصــد مّعیــن و »منصبــط «، و دارای تعریــف هایــی 
معّیــن هســتند؟ اساســاً ایــن مفاهیــم، مثــل زواتــی کــه دارای عیّنیــت خارجــی و محســوس 
باشــند، نیســتند. درایــن عرصه هــا، تعریــف بــه حــّد تــام )جنــس و فصــل( امــکان نــدارد و در 

ــری، 1388، ص5 ( ــم اند ) اصغ ــان شرح االس ــا هم ــوارد، تعریف ه ــب م غال

2- تعریف	قاعده

 واژه قاعــده بــه معنــي پایــه و اســاس اســت و بــه لحــاظ لغــوي بــه معنــاي ضابطــه هــم آمــده 
ــر  ــی اســت کــه منشــاء اســتنباط احــکام محدودت اســت. قاعــده ی فقهــی، فرمــول بســیار کل
ــف و  ــکام مختل ــای اح ــه مبن ــدارد، بلک ــاص ن ــورد خ ــک م ــه ی ــاص ب ــود و اختص ــع میش واق
متعــدد قــرار میگیــرد) محقــق دامــاد، 1380، ص22(. الزم بــه ذکــر اســت کــه منظــور از احکام 
در اینجــا احــکام شــرعی الهــی اســت و شــامل احــکام جــز آن نمیشــود. بــا توجــه بــه تعریــف، 
قاعــده ی فقهــی قاعــده ای اســت کلــی و قابــل تطبیــق بــر مــوارد متعــدد، شــرعی و متضمــن 

حکــم الزامــی) اســالمی، 1374، ص20(. 

 قواعــد فقــه، نــه تنهــا در پویایــي نظــام حقوقــي نقــش برجســته اي دارنــد، بلکــه تاثیــر باالیــي 
در آشــتي دادن ثابتــات احــکام و قوانیــن بــا متغیــرات زمانــه دارنــد و ضامــن حیــات و حرکــت 
و حضــور نظــام حقوقــي مــي شــوند. بــراي مثــال قاعــده عدالــت، یــا الضــرر، یــا نفــي حــرج، 
بــر هــر چیــزي کــه مصــداق عدالــت و نفــي ســتم باشــد یــا در نفــي هــر چیــزي کــه مصــداق 
ــا حــرج و ضیــق باشــد شــامل اســت و شــما مي دانیــد کــه مصادیــق ســتم و ضــرر و  ضــرر ی
حــرج در طــول زمــان تحــول پیــدا مي کنــد و چــون مصادیــق در تغییــر و تحول انــد و قواعــد 
ــا متغیــرات  ــق ب ــد، ثابتــات احــکام از ایــن طری ــر پوشــش خــود دارن در هــر حــال آنهــا را زی

ــوند.  ــگ مي ش ــراه و هماهن هم
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 از ســوي دیگــر در بررســي قاعــده عدالــت، تلقــي رایــج از واژه قاعــده مــالک و منظــور نیســت، 
ــدار و  ــر م ــد ب ــار اســتنباط اســت و مجته ــزان و معی ــده فقهــي، می ــي، قاع ــن تلق بلکــه در ای
محــور ایــن قاعــده، اســتنباط و اســتخراج حکــم را محــک مي زنــد. در ایــن برداشــت، عدالــت 
در حقیقــت میــزان و ترازویــي اســت کــه نــه تنهــا بــه عنــوان یکــي از قواعــد فقــه، بلکــه بــه 
عنــوان چراغــي کــه حتــي ســایر قواعــد مثــل الضــرر، الحــرج و... و عرف هــاي عــام و بنائــات 
ــون  ــود را از آن کان ــودن خ ــار ب ــزان و معی ــد و می ــک مي خورن ــو آن مح ــم در پرت ــي ه عقالن

ــت. ــرح اس ــد، مط مي گیرن

3-تعریف	عدالت	

ــن  ــگاه اول ای ــت شــده اســت و در ن ــددی از واژه عدال ــر متع ــف و تعابی ــه تعاری ــا وجــود آنک ب
تعریــف آســان بــه نظــر میرســد، تعریــف عدالــت کار آســانی نیســت، نــه از آن رو کــه درســت 
ــبب  ــر را س ــن ام ــی آن ای ــاطت مفهوم ــه بس ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــود، بلک ــت نمی ش دریاف
می شــود. از ایــن روی اندیشــمندان بــه تعریــف و مــراد خــود از عدالــت پرداختــه و هــر گــروه، 
ــی، 1303، ج6، ص 239(.  ــد )روحان ــدام کرده ان ــف آن اق ــه تعری ــود ب ــی خ ــا مبان ــب ب متناس
ــه مصــداق اســت.  ــد، بیشــتر تعریــف ب ــه کرده ان ــت ارائ ــی کــه اندیشــمندان از عدال تعریف های
عدالــت در اصطــالح حقوقــي بــه معنــاي رعایــت حقــوق افــراد و دادن حــق بــه هــر صاحــب 
ــاي  ــه معن ــرا مســاوات ب ــاوت اســت. زی ــا مســاوات متف ــا ب ــن معن ــت در ای ــي اســت. عدال حق
ــراد در بهره منــدي از  ــري اف ــاً براب ــت لزوم ــت عدال ــي کــه رعای ــوازن اســت در حال ــري و ت براب
ــه  ــد ک ــه کســي مي گوین ــادل ب ــر، ع ــارت دیگ ــه عب ــد داشــت. ب ــراه نخواه ــه هم ــوق را ب حق
ــیم  ــا تقس ــاس لیاقت ه ــر اس ــود را ب ــات موج ــرد و امکان ــي بب ــس پ ــتگي هاي هرک ــه شایس ب

ــران،1383، ص 123(.  ــوري و دیگ کند)آش

3-1	عدالت	از	دیدگاه	راغب	اصفهانی

راغــب میگویــد: »عدالــت و معادلــه دارای معنــای مســاوات و برابــری اســت و در مقایســه میــان 
اشــیا بهــکار مــی رود... پــس عــدل، تقســیم  نمــودن بهطــور مســاوی اســت« )راغــب اصفهانــی، 
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1362، ج1، ص325(. »الَعدالــۀ« و »الُمعاَدلــۀ« لفظــی اســت کــه در حکــم و معنــی مســاوات 
اســت و بــه اعتبــار نزدیــک بــودن عــدل بــه مســاوات در آن مــورد هــم بــه کار مــی رود. »َعــْدل« 
در چیزهایــی کــه بــا بصیــرت و آگاهــی درک می شــود، بــه کار مــی رود مثــل احــکام و ِعــْدل 
ــه  ــا حــواس درک می شــوند مثــل اوزان، اعــداد و پیمان ــی اســت کــه ب و »عدیــل« در چیزهای

ها)راغــب اصفهانــی، 1362، ج1، ص325 (. 

3-2	عدالت	در	عرف	عام

ــیاری از  ــد و بس ــرار داده ان ــه ق ــورد توج ــرف را م ــائل، ع ــیاری از مس ــه در بس ــاء گرچ فقه
ــرای  ــژه ای ب ــد، امــا معمــوالً در صــدد بیــان تعریــف وی ــه عــرف منــوط کرده ان موضوعــات را ب
ــد  ــور کرده ان ــی تص ــوم عرف ــأله معل ــا مس ــلم ی ــر مس ــک ام ــه آن را ی ــد، بلک ــرف نبوده ان ع
ــم و  ــر ظل ــران در براب ــوق دیگ ــت حق ــای رعای ــه معن ــدل« ب ــی، 1415، ص106(. »ع )خمین
ــد،  ــی »اعطــاء کل ذی حــٍق َحقَّه«گرفته ان ــه معن ــدل را ب ــن رو ع ــی رود از ای ــه کار م تجــاوز ب
و برخــی در معنــای عــدل توســعه  داده انــد و آن را بــه معنــای »هــر چیــزی را در جــای خــود 
ــی،  ــان دامغان ــه کار برده اند)فوادی ــام دادن« ب ــته انج ــه شایس ــه وج ــر کاری را ب ــا ه ــادن ی نه

ص27(.  ،1382

3-3	عدالت	خداوند

بنابــر آیــات و روایــات فــراوان، خداونــد کمتریــن ظلمــی بــه بنــدگان روا نمــی دارد. عدالتــی کــه 
جــزء اصــول مذهــب اســت یکــی از صفــات خداســت و در اصــل خداشناســی کــه نخســتین 
اصــل از اصــول دیــن اســت منــدرج می باشــد؛ ولــی ممتــاز ســاختن آن بســیار پرمعنــی اســت 
ــه  ــت تکی ــدازۀ عدال ــه ان ــی ب ــچ اصل ــی اســالم روی هی ــل در مباحــث اجتماع ــن دلی ــه همی ب
نشــده است)ســلطانی، 1374، ص212(. خــدای متعــال، نســبت بــه هیــچ کــس ظلــم و ســتم 
نمی کنــد و کاری را کــه عقــل ســالم آن را زشــت می شــمارد، انجــام نمی دهد)فوادیــان 
دامغانــی، 1382، ص22(. خداونــد عــادل اســت و جهــان را بــر مبنــای عدالــت آفریــده اســت 
ــدام نصیبــی از وســعت  روزی مــردم را اندازه گیــری فرمــوده و از روی عدالــت بــه هــر ک
ــاداش کســی  ــه ســتم پ ــد و ب ــان نمی ده ــت فرم ــه عدال ــز ب رزق و تنگدســتی داده اســت، ج
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ــُر  ــد: »اِنَّ اهللَ یَْأُم ــرآن میفرمای ــیرازی، 1389، ص180(. ق ــینی ش ــد کرد)حس ــع نخواه را ضای
ــْم  ــِی یَِعُظُک ــِر َو الَْبْغ ــِن الفحشــاِء و الُمْنَک ــی َع ــی َو یَْنَه ــاَی ِذی الْقْرب ــْدِل و االْْحســاِن و ایت بِالَْع
ــروَن « )نحــل، 90(. »خداونــد بــه عــدل و احســان و بخشــش بــه نزدیــکان فرمــان  لََعلَُّکــْم تََذکَّ
ــد  ــدرز می ده ــما ان ــه ش ــد ب ــد، خداون ــی می کن ــتم، نه ــر و س ــاء و منک ــد. و از فحش می ده

شــاید متذکــر شــوید«. 

یکــی از جامع تریــن برنامه هــای اجتماعــی، در ایــن آیــه و آیــات بعــد از آن آمــده اســت. چــه 
ــراط،  ــراف، اف ــه انح ــود؟ هرگون ــور می ش ــر تص ــر و جامع ت ــیع تر، گیرات ــدل وس ــی از ع قانون
تفریــط و تجــاوز بــه حقــوق دیگــران بــر خــالف عــدل اســت، امــا از آنجــا کــه عدالــت بــا همــه 
قــدرت و شــکوه و تأثیــر عمیقــش در مواقــع بحرانــی و اســتثنائی بــه تنهایــی کارســاز نیســت، 
ــی  ــی جای ــول زندگ ــی در ط ــی آورد. یعن ــر آن م ــت س ــان را پش ــه احس ــتور ب ــه دس بالفاصل
ــداکاری  ــار و گذشــت و ف ــد ایث ــر نیســت انســان نیازمن ــکان پذی ــی ام ــه تنهای ــت ب ــه عدال ک

است.	

4-	مفهوم	عدالت

ــراي اســتقرار آن  ــاز تمــدن خــود مي شــناخته و ب ــه بشــر از آغ ــي اســت ک ــت« مفهوم »عدال
کوشــیده اســت. مشــاهده طبیعــت و تاریــخ رویدادهــا، و اندیشــه در خلقــت، از دیربــاز انســان را 
متوجــه ســاخت کــه آفرینــش جهــان بیهــوده نبــوده و هدفــي را دنبــال مي کنــد. انســان نیــز 
در ایــن مجموعــه منظــم و بــا هــدف قــرار گرفتــه و بــا آن همــگام و ســازگار اســت. بنابرایــن، 
هــر چیــزي کــه در راســتاي ایــن نظــم طبیعــي باشــد، درســت و عادالنــه اســت. دربــارۀ مفهــوم 

ــی مطــرح می گــردد: ــات متفاوت ــوده و نظری ــف ب ــا مختل ــت دیدگاه ه عدال

الــف. عدالــت هماننــد ســایر مفاهیــم اخالقــی و متافیزیکــی فاقــد معنــا بــوده و مهمــل می باشــد 
و تنهــا بیان گــر احساســات انســانی اســت و گاهــی نیــز بــرای برانگیختــن احساســات اســتعمال 
میشــود؛ ماننــد نالــه و فغــان انســان مصیبت دیــده کــه فاقــد معنــا بــوده و احساســات انســانی را 
نمایــش میدهــد؛ همــان طــور کــه زرد شــدن چهــرۀ انســان تــرس او را بیــان می کنــد، بــا ایــن 
تفــاوت کــه در مفاهیــم اخالقــی، قالــب عرضــه احساســات را خــود انســان تعییــن می کنــد و 
گاهــی اوقــات هــم بــرای تحریــک دیگــران و برانگیختــن آنهــا دســت بــه چنیــن کاری می زنــد.

ــاص  ــف خ ــالت و عواط ــت از تمای ــه حکای ــوم ک ــا و مفه ــت دارای معن ــی اس ــت لفظ ب. عدال
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ــا خواســته های انســان وجــود دارد کــه  می کنــد یعنــی تناســبی در بیــن دســته ای از افعــال ب
موجــب می شــود آن افعــال را عادالنــه بنامیــم. بــر طبــق ایــن دیــدگاه موضــوع عدالــت فعــل 
یــا اشــیاء خارجــی نخواهــد بــود بلکــه موضــوع آن نفــس حــاالت و کیفیــات نفســانی متکلــم 

مــی باشــد.

ج( عدالــت یــک صفــت عینــی خارجــی اســت و دارای مــا بــازای خارجــی میباشــد، درحالــی 
کــه مــا بــه ازای عدالــت دیدنــی و شــنیدنی نیســت بلکــه تعقــل کردنــی اســت و بواســطۀ عقــل 
می تــوان آن را درک نمــود. پــس عدالــت خصوصیتــی را بــه اشــیاء یــا افعــال نســبت می دهــد 

کــه هیــچ صفــت دیگــری نمی توانــد جانشــین آن شــود.

ــی  ــی دارد؛ یعن ــوف خارج ــط موص ــت و فق ــی نیس ــداق خارج ــت دارای مص ــوم عدال د. مفه
عقــل صــرف نظــر از رابطــه ای کــه اشــیاء یــا شــخص مــدرک و تمایــالت او دارد بــه کنــدوکاو 
و مقایســه اشــیاء بــا یکدیگــر میپــردازد و بــا توجــه بــه ایــن مقایســه و ارتباطــی کــه آنهــا بــا 

ــد مفهــوم عــدل را بدســت میــآورد. یکدیگــر دارن

ــل  ــه تمای ــی دارد و ن ــداق عین ــه مص ــه ن ــت ک ــض اس ــراردادی مح ــر ق ــک ام ــت ی هـــ. عدال
تکوینــی انســان بــه آن تعلــق میگیــرد، مثــل مالکیــت بلکــه امــری اســت قــراردادی؛ بــر طبــق 
ــدزاده، 1385، ص 38(. ــالء میباشــد )آخون ــر آراء عق ــی ب ــت مبتن ــوم عدال ــدگاه مفه ــن دی ای

4-1	مفهوم	لغوی	عدالت

ــت  ــری و عدال ــودن، انصــاف داشــتن، دادگ ــر ب ــردن، دادگ ــای دادک ــه معن ــت ب ــت در لغ عدال
اجتماعــی عدالتــی اســت کــه همــۀ افــراد جامعــه از آن برخــوردار باشــند )معیــن، 1362، ص 
2272(. معنــای »عــدل«، مســاوی انگاشــتن در قســمت و مجــازات، بــر خــالف جــور و هــوی، 
حکــم بــه حــق، اســتقامت در نفــس و دیگــر معانــی گفتــه شــده اســت. همچنیــن » انصــاف« 
بــه معنــای عمــل کــردن بــه عــدل و قســط میباشــد. در واقــع عــدل در اصــل لغــت، مطلــق 
ــا نصــف کــردن و  ــای انجــام تســاوی ب ــه معن ــا انصــاف ب تســاوی و یکســان نگــری اســت. ام
اعطــای نصــف آمــده اســت )الهــی خراســانی، 1392، ص45(. و نیــز برخــی دانشــمندان علــم 
لغــت، عدالــت را بــه معنــای مســاوات و برابــری )راغــب اصفهانــی، 1362، ص325. طریحــی، 
1365، ج5، ص421. ابن فــارس، 1404، ص246( و برخــی آن را بــه معنــای اســتقامت، یعنــی 
راســت و مــوزون بــودن دانســته اند )ابن منظــور، 1414، ج11، ص414. خــوری شــرتونی، 
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1385، ج3، ص494(.

ــه  ــت و در مقایس ــری اس ــاوات و براب ــای مس ــه دارای معن ــت و معادل ــد: »عدال ــب میگوی راغ
ــه کار مــی رود... پــس عــدل، تقســیم  نمــودن به طــور مســاوی اســت« )راغــب  ــان اشــیاء ب می
اصفهانــی، 1362، ص325(. ابن منظــور گفتــه اســت: »عــدل هــر آن چیــزی اســت کــه فطــرت 
ــز  ــد« )ابن منظــور، 1414، ج11، ص414(. نی ــتقامت و درســتی آن نمای ــه اس ــم ب انســان حک
ــی، 1403، ص396.  ــرار دارد )فیوم ــور ق ــم و ج ــل ظل ــت در مقاب ــد: عدال ــت گفته ان ــل لغ اه
ــدی، 1425،  ــرتونی، 1385، ج3، ص494. فراهی ــوری ش ــور، 1414، ج11، ص414. خ ابن منظ
ج2، ص1154(. فراهیــدی گفتــه اســت: »العــدل نقیــض الجــور« )همــان(. فیومــی می گویــد: 
»عــدل، میانــه روی در کارهاســت و آن، خــالف جــور اســت« )فیومــی، 1403، ص396(. چراکــه 
ــای  ــا و معن ــن معن ــان ای ــس می ــت. پ ــری اس ــوازن و براب ــروج از ت ــع خ ــور در واق ــم و ج ظل

ــد.  ــی نمی باش ــین مغایرت پیش

ــا معنــای لغــوی آن اســت. او در  ــاب عدالــت هماهنــگ ب ســخن مرحــوم فیــض کاشــانی در ب
ــود،  ــرار نم ــت را برق ــد عدال ــد: »خداون ــن، 7( می گوی ــَزاَن« )الرحم ــَع الِْمی ــیرآیه »َو َوَض تفس
بدیــن نحــو کــه بــه هــر صاحــب اســتعدادی، آنچــه کــه اســتحقاق داشــته عطــا نمــود و حــق 
ــد« )فیــض کاشــانی،  ــم بســامان شــد و راســت آم ــا کار عال ــرد ت ــی را ادا ک ــر صاحــب حق ه

1373، ج5، ص107(.

ــاز می گــردد. مرحــوم نراقــی در  ــه معنــای لغــوی آن ب مفهــوم عدالــت در علــم اخــالق نیــز ب
ــی مطیــع و  ــت آن اســت کــه عقــل عمل ــه اســت: »عدال ــن اخــالق گفت ــت در ف ــف عدال تعری
منقــاد قــوه عاقلــه بــوده و از او در جمیــع تصرفــات خــود تبعیــت نمایــد« )نراقــی، 1379، ج1، 
ص51(. روشــن اســت کــه نتیجــه انقیــاد عقــل عملــی نســبت بــه قــوه عاقلــه آن اســت کــه 

ــرار گیــرد. ــه او داده شــود و در جــای شایســته خــود ق حــق هریــک از قوه هــا ب

همچنیــن عدالــت اجتماعــی بــه معنــای وســیع آن کــه شــامل رعایــت همــه حقــوق  در همــه 
ــت  ــوی عدال ــای لغ ــا معن ــع ب ــی می باشــد، در واق ــم از سیاســی، اقتصــادی و اجتماع ــور اع ام
ــتحقاق ها و  ــت اس ــه رعای ــوط ب ــت من ــق عدال ــوارد تحق ــن م ــه ای ــرا در هم ــاق دارد. زی انطب

ــد. ــده می باش ــاد یادش ــاع در ابع ــراد و اجتم ــوق اف ــای حق عط

شــهید مطهــری بــرای عدالــت ســه معنا ذکــر کــرده اســت: 1. مــوزون بــودن: مثــاًل مجموعــه ای 
کــه در آن اجــزا و ابعــاض مختلــف بــه  کار رفتــه اســت، بایــد در آن شــرایط معینــی از حیــث 
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مقــدار الزم هــر جــزء و از لحــاظ کیفیــت ارتبــاط اجــزا بــا یکدیگــر مراعــات شــود. 2. تســاوی 
و نفــی هرگونــه تبعیــض. 3. رعایــت اســتحقاق ها و عطــا کــردن بــه هــر ذی حقــی، آنچــه کــه 

اســتحقاق آن را دارد )مطهــری، 1353، ص13-16(.

ــی  ــور، معان ــه گانه مذک ــوارد س ــه م ــد ک ــت می آی ــن به دس ــده چنی ــی یادش ــت در معان از دق
عدالــت نیســتند. بلکــه مــوارد اســتعمال آن می باشــند. زیــرا همــه معانــی یادشــده، بــه معانــی 
ــت  ــن اس ــؤال ای ــک س ــد. این ــاز می گردن ــتی ب ــودن و درس ــوزون ب ــی م ــت، یعن ــوی عدال لغ
کــه عدالــت در اصطــالح فقــه بــه همــان معنــای لغــوی آن اســت یــا آنکــه در فقــه اصطــالح 
جدیــدی بــرای عدالــت وضــع شــده و بــا معنــای لغــوی آن مغایــرت دارد؟) نجفــی، 1391، ص 

.)170-141

4-2	مفهوم	عدالت	در	فقه

ــالف  ــی اخت ــد. به طورکل ــه داده ان ــی ارائ ــت آرای گوناگون ــوم عدال ــاره مفه ــه درب ــای امامی فقه
آنهــا درایــن بــاره در ســه حــوزه اساســی قابــل طــرح اســت: 1. فقهایــی چــون شــیخ انصــاری 
ــد  ــی مانن ــل، فقهای ــته اند. در مقاب ــه دانس ــل ملک ــت را از قبی ــوم عدال ــی، مفه ــام خمین و ام
ــر  وحیــد بهبهانــی و مرحــوم خویــی، ملکــه  بــودن عدالــت را نپذیرفتــه  و اشــکاالت فراوانــی ب
آن وارد نموده انــد. 2. مشــهور فقهــا، گناهــان صغیــره را در صــورت عــدم اصــرار مضــر عدالــت 
نمی داننــد. امــا در مقابــل، برخــی از فقهــا هماننــد شــیخ عبدالکریــم حائــری و مرحــوم خویــی، 
صغائــر را بــه  طــور مطلــق منافــی عدالــت دانســته اند. 3. مشــهور فقهــای متأخــر مــروت را در 
مفهــوم عدالــت شــرط نموده  انــد. در مقابــل، فقهایــی ماننــد صاحــب جواهــر و امــام  خمینــی 

ــی، 1391، ص 170-141(. ــد )نجف ــرط نمی دانن ــت ش ــروت را در عدال م

ــه ای نــدارد. بلکــه در همــان  ــد: عدالــت در فقــه معنــای جداگان برخــی فقهــای امامیــه گفته ان
معنــای لغــوی بــه کار رفتــه اســت )محقــق اردبیلــی، 1418، ج12، ص312. ســبزواری، 1388، 
ج1، ص43. موســوی خویــی، 1407، ج1، ص254( مرحــوم خویــی گفتــه اســت: »بــرای عدالــت 
نــه حقیقــت شــرعیه ثابــت شــده اســت و نــه حقیقــت متشــرعه. بلکــه عدالــت )در شــریعت( 
در همــان معنــای لغــوی خــود، یعنــی درســتی و عــدم جــور و انحــراف به ــکار رفتــه اســت«.

ــت در شــریعت  ــد عدال ــل، برخــی فقهــا همچــون شــیخ طوســی و ابن ادریــس معتقدن در مقاب
ــا  ــه اصطــالح دارای حقیقــت شــرعیه ی ــا معنــای لغــوی دارد و ب ــر ب ــه ای مغای معنــای جداگان
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ــه  ــی، 1429، ج13، ص465(. ب ــی، 1422، ج8، ص258. نجف ــینی عامل ــت )حس ــرعه اس متش
عنــوان مثــال، شــیخ طوســی گفتــه اســت: »و أّمــا فــی الشــریعۀ، فهــو کّل مــن کان عــدالً فــی  

دینــه ، عــدالً فــی مروتــه، عــدالً فــی أحکامــه « )طوســی، 1413، ج8، ص217(.

ــظ  ــورد لف ــرعیه در م ــت ش ــه حقیق ــل ب ــر قائ ــی اگ ــه اســت: »حت ــز گفت ــر نی صاحــب جواه
عدالــت نباشــیم، بــدون شــک در آن مجــاز شــرعی تحقــق یافتــه اســت و همیــن مقــدار )بــرای 
ــی، 1429، ج13،  ــد« )نجف ــت می  کن ــوی( کفای ــای لغ ــا معن ــر ب ــرعی مغای ــای ش ــات معن اثب

ص465(.

بررســی: گرچــه میــان معنــای فقهــی و لغــوی واژه عدالــت تناســب وجــود دارد، ولــی از دقــت 
در کلمــات فقهــا و اهــل لغــت و نیــز آیــات و اخبــاری کــه پــس از ایــن در اصــل بحــث مطــرح 
ــا  خواهــد شــد، چنیــن به دســت می آیــد کــه عدالــت در فقــه دارای مفهومــی خــاص مغایــر ب

معنــای لغــوی اســت. زیــرا:

الــف( نقطــه مقابــل عدالــت در لغــت، ظلــم و جــور اســت )فراهیــدی، 1425، ج2، ص1154. 
ــت در  ــل عدال ــه مقاب ــی نقط ــور، 1414، ج11، ص414(. ول ــی، 1405، ص396. ابن منظ فیوم
ــد و  ــت را به طــور کامــل مراعــات نمای ــاًل اگــر حاکمــی در عمــل، عدال فقــه، فســق اســت. مث
ظلــم نکنــد، ولــی از نظــر اعتقــادی فاســد باشــد، بــه او از نظــر لغــت عــادل گفتــه می شــود. 
چراکــه اهــل لغــت در مســئله عدالــت بــرای اعتقــاد نقشــی قائــل نیســتند. ولــی از دیــدگاه فقــه 
ــاوت اساســی  ــت در فقــه و لغــت تف ــان مفهــوم عدال ــر او عــادل اطــالق نمی شــود. پــس می ب

وجــود دارد.

ب( واژه عــدل و مشــتقات آن در آیــات فراوانــی از قرآن کریــم و نیــز در روایــات زیــادی بــه کار 
رفتــه اســت. بنابرایــن اگــر ایــن واژه در زمــان پیامبــر)ص( در معنــای خــاص شــرعی حقیقــت 
نشــده باشــد، در زمــان ائمــه اطهــار حقیقــت متشــرعه شــده و از معنــای لغــوی خــود خــارج 
گردیــده اســت. به هرحــال، خــواه مفهــوم عدالــت در فقــه همــان معنــای لغــوی آن باشــد یــا 
خیــر، و خــواه بــرای آن حقیقــت شــرعیه یــا مشــترعه قائــل باشــیم یــا خیــر، عدالــت در فقــه 
دارای تعریفــی خــاص بــوده و فقهــا بــرای آن قیــودی را لحــاظ نموده انــد. همچنیــن اهــل لغــت 
ــه چــه  ــودن و درســتی اســت، امــا اینکــه در شــریعت ب ــد عدالــت به معنــای مــوزون ب معتقدن
انســانی مــوزون و درســت )عــادل( می گوینــد و چــه قیــودی در درســتی انســان نقــش دارد، 
از حــوزه کار اهــل لغــت بیــرون اســت. ازایــن رو حتــی اگــر مفهــوم فقهــی عدالــت را مغایــر بــا 
ــذا  ــاره مفهــوم فقهــی آن ضــروری می باشــد. ل ــاز هــم بحــث درب معنــای لغــوی آن ندانیــم، ب
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ســخن صاحــب جواهــر بســیار بجاســت کــه می گویــد: »لــو لــم نقــل بالحقیقــۀ الشــرعیۀ فیهــا 
فالمجــاز الشــرعی ال شــک فــی ثبوتــه و هــو کاٍف« )نجفــی، 1429، ج13، ص465(.

عدالت عبارت است از ملکه و نیرویی که سبب می شود انسان واجبات را انجام دهد و محرمات 
را ترک کند. اسالم برای ترویج این صفت، امتیازات و شخصیت هایی به افراد داده است، مثل 

رهبریت، مرجعیت قضاوت، شهادت، امامت جماعت و... )سلطانی، 1374، ص211-212(.

عدالــت یــا متعلــق بــه اخــالق و افعــال یــا بــه تقســیم امــوال یــا بــه معامــالت و داد و ســتد یا به 
احــکام و سیاســت ها مربــوط شــود؛ عــادل در هــر یــک از ایــن مــوارد بــرای برقــراری تســاوی و 
تعــادل افــراط و تفریــط را بــه اعتــدال و میانــه بــاز می گردانــد، عــادل حقیقــی بایــد بــه قوانیــن 

الهــی، عالــم باشــد تــا بتوانــد در امور، حفــظ مســاوات کند)رفیعــی و دیگــران،1360، ص171(.

4-	3	مفهوم	دینی	عدالت	

از زوایای مختلف میتوان به عدالت نگریست و به تقسیمات زیر رسید: 

عدالت تکوینی : عدالت در آفرینش . 	
 عدالت تشریعی: عدالت در قانون گذاری ) از جمله حقوق مالی (	. 
 عدالت صوری: عدالت در برابری همگان در اجرای قانون 	. 
 عدالت اخالقی: عدالت در فرد به عنوان یک صفت نفسانی 	. 

ــه عنــوان قاعــده ای فقهــی مطــرح میشــود، عدالــت در تشــریع و قانونگــذاری  عدالتــی کــه ب
الهــی اســت. در واقــع بایــد دیــد در مقــام تشــریع و جعــل قانــون، عدالــت در احــکام اخــذ شــده 
اســت و آیــا مــا در مقــام اســتنباط میتوانیــم از ایــن عدالــت ســود جوییــم؟ آیــا قانونگــذار در 
تمامــی احــکام خــود عدالــت را بعنــوان یــک قیــد لحــاظ کــرده اســت کــه مــا از آن تعبیــر بــه 
قاعــده میکنیــم ؟ قبــل از پاســخ بــه ایــن ســئوال بایــد دیــد عدالــت بــه چــه معناســت ؟ از آنجــا 

کــه عــدل و ظلــم از ادراکات بدیهــی عقــل عملــی اســت، تعریــف آن کاری دشــوار مینمایــد.

تعریــف مشــهور عدالــت کــه اتفاقــاً در زمینــه خطــاب هــای قانونــی میتوانــد بــه کار رود و بــر 
اســاس ایــن مبنــا بــه قاعــده ی عدالــت وعــدل و انصــاف نگریســته شــود ایــن تعریــف اســت: 
ــه هــر  ــا جامع تریــن تعریــف: » اعطــای حــق ب ــراردادن هــر چیــزی در جــای خــود«، و ی » ق
ــوع  ــه دو ن ــت را ب ــف، عدال ــن تعری ــه ای ــه ب ــا توج ــی« برخــی صاحــب نظــران ب صاحــب حق
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تقســیم کــرده انــد: 1- عدالــت مبتنــی بــر حــق. 2- عدالــت توافقــی. 

ــای  ــز در ج ــر چی ــرار دادن ه ــه » ق ــت ب ــف عدال ــاس تعری ــر اس ــر حــق، ب ــی ب ــت مبتن عدال
خــود« و یــا »اعطــای حــق بــه هــر صاحــب حقــی« شــکل میگیــرد. عدالــت در ایــن نــوع، دایــر 
ــزی  ــارت اســت از: اســتحقاق، حــق، اعطــای حــق، و هــر چی ــت عب ــدار حــق اســت و عدال م
کــه مســتحق آن حــق اســت. عدالــت از دیــدگاه نصــوص اســالمی، بــه مفهــوم حــق موکــول 

ــراه اســت. ــات هم ــی ثب ــا نوع ــز ب ــوم حــق نی می شــود؛ مفه

نــوع دیگــر عدالــت کــه میتوانــد تحــوالت و تغییــرات جامعــه را در درون خــود بپذیــرد، عدالــت 
توافقــی اســت. عدالــت در ایــن نــوع یعنــی آنکــه هــر جامعــه ای توافــق دارد کــه همگــی عادالنه 
عمــل کننــد؛ البتــه تــا جایــی کــه مدیــران و کارگــزاران بــر آن هســتند و در فکــر و اندیشــه 
آنــان می گنجــد و همچنیــن هیــچ کــس بــه عمــد، لطمــه ای بــه عدالــت توافقــی وارد نســازد. 
امــا نســبت بــه اینکــه در عمــل و صحنــه اجــرا بــه دنبــال کــدام یــک از مفاهیــم عدالــت بایــد 
ــد  ــا بکن ــد ادع ــی مینویســد: » کســی نمیتوان ــد زنجان ــه اهلل عباســعلی عمی ــت، مرحــوم آی رف
عدالــت مبتنــی بــر حــق را اجــرا کــرده اســت، ایــن عدالــت در زمــان پیامبــر)ص( و حضــرت 
ــر حــق نمیتوانیــم دســت  ــه عدالــت مبتنــی ب علــی )ع( هــم امــکان تحقــق نداشــت... . مــا ب
یابیــم، البتــه باالخــره یــک روز بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد، یعنــی عدالــت مبتنــی بــر حــق پیــاده 
شــود، ایــن یکــی از داللیــل ظهــور حضــرت مهــدی )عــج( اســت. تــا قبــل از ظهــور حضــرت، 
ــت  ــت نســبی اســت و عدال ــن عدال ــد ای ــن باش ــی تراضــی طرفی ــی اســت، وقت ــت توافق عدال

توافقــی برقــرار شــده اســت )الهــی خراســانی، 1392، ص50-46(.

4-4	مفهوم	حقوقی	عدالت	

شــاید بتــوان گفــت غایــت تمــام قوانیــن حقوقــی، اجــرای عدالــت اســت و از دیربــاز عدالــت، 
مــورد توجــه کامــل دانــش حقــوق و حقوقدانــان بــوده اســت. امــروز عدالــت بــرای حقوقدانــان 
ــت، در  ــرد؛ یعنــی دو مفهــوم حقــوق و عدال ــد از آن الهــام بگی ــی اســت کــه قوانیــن بای آرمان
عیــن حــال کــه بــا هــم پیونــد نزدیــک دارنــد، از هــم جــدا شــده انــد. بــه بیــان دیگــر، نظمــی 
کــه بــه وســیله ی حقــوق برقــرار میشــود، پیوســته در حــال حرکــت و تحــول اســت و بــه ســوی 
ــی  ــده ی حقوق ــر قاع ــی اســت....درون ه ــت و نیک ــت آن عدال ــه غای ــی ک ــرود. کمال ــال می کم
ــاروا و خودســرانه  ــای ن ــع تبعیض ه ــه چشــم می خــورد و مان ــری ب ــی براب ــت یعن ــر عدال جوه
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می شــود. بــی گمــان چنیــن عدالتــی صــوری اســت و احتمــال دارد ماهیــت قاعــده ی حقوقــی، 
ــده میشــود و از  ــده ای دی ــر قاع ــت در ه ــم صــورت عدال ــی دســت ک ــم محــض باشــد. ول ظل
ــانی، 1392،  ــی خراس ــت )اله ــدل اس ــز ع ــویه نی ــم بالس ــد: ظل ــه می گوین ــت ک ــن جاس همی

ص50-51(.	

5-	تاریخچه	قاعده	عدالت

ــه و  ــش کالم، فق ــالمی در دان ــوم اس ــره عل ــی دارد و در دای ــابقه ی طوالن ــت س ــث از عدال بح
ــزاد بحــث از  ــن بحــث هم ــه ای ــوده اســت. در اندیشــه ی اســالمی، توجــه ب اخــالق مطــرح ب
ــند، 1387، ص21(.  ــالمی است)س ــه اس ــخ کالم و فق ــه درازای تاری ــی و ب ــح عقل ــن و قب حس
ــن  ــه ای ــح، زمین ــأله حســن و قب ــی و مس ــدل اله ــاله ع ــه در مس ــاعره و معتزل ــای اش و نزاع ه
موضــوع در علــم کالم اســت. در علــم اخــالق نیــز در موضــوع صفــات اخالقــی و کمــال نفســانی 
از عــدل ســخن رفتــه اســت. توجــه بــه عــدل و احســان و انصــاف در فقــه امامیــه نیــز ســابقه 
ــد  ــرح داده ان ــی را ش ــد فقه ــه قواع ــی ک ــا در کتاب های ــوی، 1387، ص 159(. ام دارد)مصطف
نامــی از قاعــده ی عدالــت نیســت و آنچــه در دانــش فقــه بــا تعبیــر »قاعــدۀ العــدل واالنصــاف « 
ــث  ــر از حی ــی و منک ــی، مدع ــزاع مال ــه در ن ــواردی منحصــر اســت ک ــه م ــده ب ــاد ش از آن ی

ــه ی اثباتــی مســاوی باشــند. ادل

 در اینجــا بــه نظــر برخــی فقهــا، بــا اســتناد بــه قاعــده ی عــدل و انصــاف، مــال بیــن دو طــرف 
ــوا و  ــاظ محت ــه از لح ــود)حکیم،1416، ج 14، ص249(؛ ک ــیم میش ــاوی تقس ــبت مس ــه نس ب
ادلــه ی شــرعی آن، بــا قاعــده ی ادعایــی عدالــت کــه در بــاره ی آن بحــث خواهیــم کــرد تفــاوت 
زیــادی دارد. چنانکــه اشــاره شــد قاعــده ی عــدل و انصــاف مضمــون دیگــری دارد و نــه تنهــا 
بــه عدالــت بــه معنــای رســیدن ذی حــق بــه حقــش نزدیــک نیســت، بلکــه کامــأ در مقابــل آن 
قــرار دارد. چــرا کــه حــق واقعــی بــرای یــک نفــر اســت، امــا بالســویه بیــن دو طــرف تقســیم 
ــان بزرگــی دارد  ــدل و انصــاف مخالف ــده ی ع ــد قاع میشــود)حائری، 1381، ص630(. هــر چن
ــه اجــرای قاعــده ی قرعــه هســتند)خویی، 1371، ج  ــه دعــاوی، غالبــأ معتقــد ب و در ایــن گون
ــم  ــای عل ــد و بنیاده ــی از قواع ــوان یک ــه عن ــت ب ــی، 1378، ص 77(. عدال 1، ص 146. کریم
ــوده اســت) جعفــری لنگــرودی، 1346، ج4، ص 260(، و  حقــوق نیــز همــواره مــورد توجــه ب
نخســتین بــار در مقالــه ی» عدالــت بــه مثابــه قاعــده ی فقهــی « ایــن قاعــده مطــرح و پذیــرش 
شــده اســت)مهریزی، 1376، ص 197-184(. در مقالــه ی دیگــر هــم توجــه بــه ایــن موضــوع 
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در ضمــن بحــث از عدالــت دیــده میشود)شــاکری، 1385، ص 5-10(.

شــهید مطهــری ســابقه اصــل عدالــت را در فقــه، بــه کار گرفتــن رأی و قیــاس در شــریعت از 
ــه برخــی از اندیشــمندان اهــل  ــد )مطهــری، 1353، ص 31(، و البت ســوی اهــل ســنت می دان
ســنت همچــون مصطفــی مراغــی هــم ایــن تلقــی را تاییــد می کنــد. مطهــری همچنیــن ســابقه 
ایــن بحــث را در میــان شــیعه، بــه بحثهــای مالزمــات عقلیــه و حســن و قبــح عقلــی برگردانــده 
ــه  ــه تصریحــی ب ــب فق ــش اصــول و در کت ــی در دان ــری، 1353، ص 34-33(، ول اســت )مطه

ایــن مســأله نشــده اســت. 

ــرده و از  ــاد ک ــده ی ــک قاع ــوان ی ــه عن ــت  ب ــه از عدال ــی ک ــتین کس ــد نخس ــر می رس ــه نظ ب
ــی نمــوده، شــهید مطهــری اســت؛ وی در ایــن زمینــه  ــراز نگران ــاره آن اب غفلــت فقیهــان درب

گفتــه اســت: 

ــا همــه اهمیــت آن در فقــه مــا مــورد غفلــت واقــع شــده اســت و  اصــل عدالــت اجتماعــی ب
ــه  در حالــی کــه از آیاتــی چــون »بالوالدیــن احســانا« و »اوفــوا بالعقــود« عموماتــی در فقــه ب
دســت آمــده اســت، ولــی بــا ایــن همــه تأکیــدی کــه در قــرآن کریــم بــر روی مســأله عدالــت 
اجتماعــی دارد، مع هــذا یــک قاعــده و اصــل عــام در فقــه از آن اســتنباط نشــده اســت و ایــن 
ــری، 1409،ص 27(.  ــده اســت )مطه ــا گردی ــای م ــی فقه ــر اجتماع ــود تفک ــب ســبب رک مطل
همچنیــن امــام خمینــی )ره( از عدالــت بــه عنــوان میــزان و معیــار یــاد کــرده است)موســوی 
خمینــی1370، ج 21، ص177(. و نیــز شــهید صــدر نوشــته اســت: »همانــا عدالــت در ســلوک 
ــر اســاس قســط، شــرط اولیــه ی رشــد تمــام ارزش هــای نیــک دیگــر اســت)صدر،  ــام ب و قی

1981، ص120(.

ــه  ــه مثاب ــد ب ــار اســت و میتوان ــزان و معی ــت می ــه عدال ــد ک نظــرات برشــمرده نشــان می ده
قاعــده ای برتــر، و بــه عنــوان معیــاری کــه جــدا کننــده ی حــق و ناحــق و درســت و نادرســت 

اســت، مطــرح شــود.

1- نظریات	مطرح	در	قاعده	ی	عدالت

ــاره ی قاعــده ی عدالــت را در قالــب اقســام  در یــک نــگاه کلــی می تــوان نظریــات موجــود درب
ــه شده اســت: زیــر اشــاره کــرد؛ در اینجــا ســه دیــدگاه ارائ
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ــا  ــدگاه	غیرفقهــی: شــارع فقــط عدالــت را واجــب و ظلــم را حــرام کــرده اســت. ی 1-1	دی
حتــی ایــن وجــوب و حرمــت را نیــز بیــان نکــرده بلکــه تنهــا انســان ها را بــه عدالــت دعــوت 
ــه  ــع ب ــی راج ــچ حکم ــریعت هی ــال، در ش ــر ح ــه ه ــت. ب ــز داده اس ــم پرهی ــرده و از ظل ک
مصادیــق آن وجــود نــدارد و در هــر زمــان مصادیــق عدالــت و ظلــم توســط خــود مــردم بایــد 

تشــخیص داده شــود.

1-2	دیــدگاه	فقهــی	عدالــت	عرفــی: شــارع احــکام شــریعت را بــر اســاس عدالــت جعــل 
کــرده اســت و در مــواردی شــناخت بشــر از عدالــت را معیــاری اثباتــی بــرای شــناخت احــکام 
خــود قــرار داده اســت. ایــن مــوارد در جایــی اســت کــه عــرف، حکمــی را عــدل یــا ظلــم بدانــد 
و شــارع بــا نــص صریــح )نــه ظاهــر( آن را ردع نکــرده باشــد. پــس اگــر نصــی نبــود و ظواهــر 
متعــددی در مــورد ظلــم عرفــی وجــود داشــت، آن ظواهــر کنــار مــی رونــد. ایــن دیــدگاه میــان 

عــدل و ظلــم زمــان شــارع و عــدل و ظلــم مســتحدث فرقــی نمــی گــذارد.

ــم در  ــدل و ظل ــز شــناخت ع ــدگاه نی ــن دی ــی: در ای ــت	واقع ــی	عدال ــدگاه	فقه 1-3	دی
ــوارد آن از  ــی م ــد ول ــارع باش ــکام ش ــناخت اح ــرای ش ــی ب ــار اثبات ــد معی ــی توان ــواردی م م
دیــدگاه دوم محدودتــر اســت. ایــن دیــدگاه موضــوع عــدل و ظلــم را در ادلــه آن، عــدل و ظلــم 
واقعــی مــی دانــد و عــدل و ظلــم عرفــی را فقــط در برخــی شــرایط، کاشــف از عــدل و ظلــم 
واقعــی مــی دانــد. مــواردی کــه در ایــن دیــدگاه بــرای شــناخت عــدل و ظلــم اعتبــار اثباتــی 

دارد را بیــان مــی کنیــم:

الــف. هــرگاه عقــل بــه قطــع حکمــی را عــدل یــا ظلــم دانســت، حکــم شــارع بــر اســاس آن 
شــناخته مــی شــود.

ب.	هــرگاه ارتــکاز ُعقــال، حکمــی را عــدل یــا ظلــم دانســت، و هیــچ دلیــل خاصــی بــه وفــاق 
و خــالف آن وجــود نداشــت، ســکوت شــارع در بعضــی از صــور، آن ارتــکاز را امضــا مــی کنــد. 
ــا ســکوت شــارع امضــا شــده بــود،  یعنــی اگــر ارتــکاز زمــان شــارع بــرای مــا محــرز بــود و ب
ــا  بنابــر مبنــای ثبــات احــکام شــریعت، دیگــر ممکــن نیســت ارتــکاز جدیــدی کــه مخالــف ب
ارتــکاز زمــان شــارع اســت امضــا شــود، ولــی بنابــر برخــی مبانــی در مســئله علــم امــام)ع(، اگــر 
ــی  ــد توســط ســکوت شــارع امضــا م ــکاز جدی ــان شــارع وجــود نداشــت، ارت ــکازی در زم ارت

شــود.
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ج.	هــرگاه ارتــکاز زمــان شــارع، حکمــی را کــه از عمــوم یــا اطــالق کالم شــارع بــه دســت مــی 
آیــد ظالمانــه بدانــد، و مــا آن ارتــکاز زمــان شــارع را احــراز کنیــم، ایــن عمــوم یــا اطالق توســط 
آن ارتــکاز ظلــم شکســته، و بــه غیــر مــورد ظلــم منصــرف می شــود. ولــی اگــر ارتــکاز زمــان 
ــد  ــی آی ــه دســت م ــا عمــوم آن( ب ــه اطــالق ی ــص کالم شــارع )ن ــه از ن شــارع، حکمــی را ک

ظالمانــه مــی دانســت، آن نــص، رادع و ابطــال کننــده ارتــکاز ظلــم خواهــد شــد.

د. اگــر حکمــی کــه از اطــالق یــا عمــوم کالم شــارع بــه دســت مــی آیــد توســط ارتــکاز جدیــد 
ُعقــال ظالمانــه انگاشــته شــود، و فــرض ایــن باشــد کــه در زمــان شــارع ارتــکاز ظلمــی نســبت 
بــه آن حکــم وجــود نداشــته، و یــا مــا آن را احــراز نکــرده باشــیم، در ایــن صــورت، آن اطــالق 

یــا عمــوم رادع و ابطــال کننــده ارتــکاز جدیــد ظلــم میشــود.

2- امضایی	و	تأسیسی	بودن	عدالت

آیا تعامل شارع با مردم در وادی عدل و ظلم تعامل امضایی است یا تأسیسی؟

ــال  ــه اجم ــد. ب ــکیل میده ــت را تش ــده ی عدال ــی قاع ــی از مبان ــش یک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
ــم را  ــدل و ظل ــاره ی ع ــارع در ب ــاب ش ــت خط ــی عدال ــر فقه ــه ی غی ــت نظری ــوان گف می ت
امضایــی می دانــد و نظریــه ی اخباریــان تأسیســی بــودن آن اســت. اّمــا نظریــات عدالــت عرفــی 
و واقعــی حــّدی متوســط میــان آن دو دارنــد و آن را نــه تأسیســی و نــه امضائــی مطلــق دانســته 
ــا  ــا تأســیس اســت، ی ــان شــد: ی ــس ســه احتمــال بی ــان، 1386، ص50(. پ ــی اکبری ــد )عل ان
امضــاء اســت و یــا نــه تأسیســی و نــه امضائــی مطلــق؛ ولــی آنچــه کــه رجحــان دارد امضایــی 
بــودن آن اســت. چــون تأســیس در جایــی اســت کــه عقــأ حکمــی نداشــته باشــند. در صورتــی 
کــه خیلــی روشــن اســت کــه همــه حکــم بــه عــدل می کننــد. در بعضــی مــوارد فقــط عقــالء 
ــی در اینجــا، هــم عقــل و هــم عقــالء اتفــاق  و گاهــی اوقــات فقــط عقــل حکــم می کنــد؛ ول
ــر  ــن رو، اگ ــت. از ای ــری اس ــی و فط ــی بدیه ــوارد خیل ــن از م ــود ای ــوم می ش ــه معل ــد ک دارن
کســی ایــن نــص » إنَّ اهلل یَأُمــُر بِالَعــدِل َو اإلحَســاِن« را تأسیســی بدانــد، ســخنش قابــل قبــول 

نیســت.

نتیجتــأ، اگــر امضایــی بدانیــم، هــم میشــود بــه شــارع مراجعــه کــرد در جایــی کــه او دخالــت 
کــرده و هــم میشــود بــه غیــر او مراجعــه کــرد )علــی اکبریــان، 1386، ص190(.
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3-	دالیل	و	مستندات	قاعده	ی	فقهی	عدالت	

ــدل و  ــن ع ــه حس ــد ک ــت، آورده ان ــده عدال ــی قاع ــتندات قرآن ــت مس ــل از فهرس ــی قب گاه
إحســان، وقبــح جــور و عــدوان، بدیهــی یــا از قضایــای مشــهوره اســت. لــذا نیــازی بــه بحــث 
از مســتندات قرآنــی و روایــی نیســت. و بــا اســتناد بــه ارشــادی بــودن حکــم شــرع در مــوارد 
تشــخیص عقــل، فقــط » بــرای تأکیــد و اطمینــان بیشــتر« ســیری در آیــات و روایــات پرشــمار 
ــه  ــد آی ــه چن ــل ترجم ــه نق ــگاه ب ــری، 1388، ص5 (. و آن ــد ) اصغ ــرده ان ــت ک ــاره عدال در ب

ــزی، 1379، ص124 (. ــد )مهری ــی در خاتمــه آورده ان بســنده کــرده وتوضیحــی کل

3-1	دالیل	قرآنی	)آیات(	

ــه در  ــن و ن ــه در تکوی ــد ن ــه اســت و خداون ــر نشــان می دهــد احــکام اســالم عادالن ــات زی آی
ــه ایــن شــرح اســت:  تشــریع هیــچ ظلمــی را روا نداشــته اســت؛ آیــات محــل استشــهاد ب

 إنَّ اهلل یَأُمُر بِالَعدِل َو اإلحَساِن َو إیتاِء ِذی الُقربَی ) نحل: 90 (.	 
ای مؤمنــان، تنهــا بــرای خــدا قیــام کنیــد، گــواه عــدل وداد بــوده و بــه حــق و راســتی 	 

ســخن بگوئیــد ودشــمنی قومــی، شــما را بــه ســتمگری رهنمــون نشــود کــه عدالــت را 
فــرو گذاریــد، عدالــت بورزیــد کــه از هــر کاری دیگــری بــه تقــوی وپارســائی نزدیــک 

تــر اســت )طه، 8 (.
قطعــاً خداونــد شــما را بــه عــدل و داد و نیکــی و احســان و بخشــیدن مــال و دانــش 	 

بــه نزدیــکان امــر میکنــد و ... ) نحــل، 90 (. 
ای داوود، تــرا در زمیــن خلیفــه و جانشــین قــرار دادیــم؛ پــس دربیــن مــردم بــه حــق 	 

وعــدل داوری کــن و از هــوا و هــوس پیــروی نکــن ... )ص، 26 (.
» بــه راســتی، پیامبــران خــود را بــا دالیــل روشــن وآشــکار فــرو فرســتادیم و همــراه 	 

ــط  ــت و قس ــه عدال ــردم « ب ــا » م ــم ت ــه کردی ــرازو « روان ــاب « و » ت ــان » کت آن
ــد، 25 (. ــد و ... « ) حدی برخیزن

ــت 	  ــرای عدال ــه اج ــور ب ــأ م ــای دارم؛ م ــر پ ــما ب ــان ش ــت را می ــه عدال ــورم ک » مأم
ــوری،15(.  ــتم « ) ش هس

آیــات قــرآن کریــم در توصیــف » عدالــت « درهمــه ی عرصه هــای حیــات، همچنــان مــّواج و 
پرشــمار اســت کــه بــه چنــد نمونــه مذکــور بســنده می کنیــم .
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قــرآن کریــم بــا ذکــر مصادیقــی متنــوع از » عدالــت و ظلــم « انســان را بــه » صــراط مســتقیم 
« رهبــری می کنــد. اّمــا هرگــز تعریــف محــدود، یــا بــه اصطــالح »جامــع و مانــع« ی از عدالــت 
ــت  ــق عدال ــه مصای ــرای اینک ــرآن اســت، ب ــگفتی های ق ــز از ش ــه نی ــن نکت ــاید ای ــد. ش نمیده
ــه،  ــو اینک ــف در تحــول و تطــور اســت، گ ــای مختل ــا و مکانه ــا، و زمانه ــا و نســل ه در عصره
ــوال  ــاع و اح ــبت اوض ــه نس ــوارد آن ب ــق و م ــد، مصادی ــم باش ــق « ه ــت » مطل ــوم عدال مفه
مختلــف میشــود؛ امــا بــاز هــم آنچــه قابــل دقــت اســت، اینکــه قــرآن کریــم، مفهــوم عدالــت را 
آنچنــان هــم بــاز و بــدون چهــار چــوب رهــا نکــرده، بلکــه در هــر زمینــه اعــم از عرصــه هــای 
اجتماعــی، مدیریتــی، حقوقــی، اقتصــادی و ...، ضابطــه هــا و معیارهــا و مصادیــق را چنــان در 
ــاهد  ــط ش ــول و ضواب ــری در آن اص ــا ژرف نگ ــه ب ــت ک ــرار داده اس ــان ق ــه ی انس ــدح اندیش م
ــری،  ــد ) اصغ ــود را مینمایان ــن از دور خ ــراط « روش ــد و » ص ــان می ده ــره نش ــوط چه مبس

1388،ص6(.

شــهید صــدر ایــن ظریفــه را بــه خوبــی تبعییــن میکنــد: » اســالم کــه عدالــت اجتماعــی را، از 
مبــادی اساســی، بــرای شــکل گیری خــط مشــی اقتصادیــش میدانــد، آنــرا بــا مفهــوم تجریــدی 
ــه تفســیر باشــد.  ــل هرگون ــا قاب ــرده، ت ــوت نک ــدان دع ــاز ب ــز بصــورت ب ــداد و نی ــرار ن ــا ق مبن
همچنیــن آنــرا بــه جوامــع انســانی، کــه دیــدگاه هایی متفــاوت پیرامــون عدالــت دارد و براســاس 
ــرا معنــا می کننــد؛ نیــز واگــذار نکــرده اســت.  اندیشــه و تلقــی خویــش از زندگــی و حیــات آن
ــرده،  ــه ک ــن ارائ ــزی معی ــذاری و برنامه ری ــک سیاســت گ ــن ی ــت را در ضم ــه اســالم عدال بلک
کــه توانســته اســت، ایــن ایــده را در واقعیتــی زنــده مجســم ســازد واقعیتــی کــه تمامــی تــار و 
پــودش، بــا مفهــوم اســالمی عدالــت عجیــن اســت. از ایــن رو کافــی نیســت کــه تنهــا بــه فــرا 
خوانــی اســالمی از عدالــت اجتماعــی بســنده شــود؛ بلکــه بایــد، بینــش تفصیلــی و ویــژه اســالم 

را از عدالــت را نیــز شــناخت« )صــدر، 1979، ص 303(.

3-1-1	مفهوم	شناسی	عدالت	در	آیات	

ــه عــدل و احســان شــمرده اســت: » إن اهلل یامــر  ــد در کتابــش خــود را فرمان دهنــده ب خداون
بالعــدل و االحســان و ایتــاء ذی القربــی«) نحــل، 90(. در حقیقــت، خــدا بــه دادگــری و نیکوکاری 
و بخشــش بــه خویشــاوندان فرمــان می دهــد. و نیــز هــدف از رســالت انبیــا را قیــام مــردم بــه 
ــا أرســلنا رســلنا بالبینــات و أنزلنــا معهــم الکتــاب و المیــزان لیقــوم  قســط دانســته اســت: »إن
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ــه  ــل آشــکار روان ــا دالی ــران خــود را ب ــا پیامب ــه راســتی م ــد، 25(. ب ــاس بالقســط«) حدی الن
کردیــم و بــا آن هــا کتــاب و تــرازو را فــرود آوردیــم تــا مــردم بــه انصــاف برخیزنــد. 

قیــام بــه قســط در صورتــی حاصــل اســت کــه تشــریع و تدبیــر بــر پایــه قســط باشــد و نیــز 
منــش زندگــی مــردم، عادالنــه گــردد. 

ــه قســط صــورت  ــام ب ــی حاصــل شــود، دیگــر قی ــن ســه عرصــه، اگــر خلل در هــر یــک از ای
نمی پذیــرد. البتــه روشــن اســت کــه عرصــه تقنیــن و تشــریع چــون بــه خداونــد برمی گــردد، 
ــه اســت. فقیهــی کــه می خواهــد  ــن تشــریع و تقنیــن عادالن ــر اســت. بنابرای ــأ خلل ناپذی قطع
ــر  ــی ب ــد فراوان ــز تاکی ــن اصــل را منظــور دارد. در روایت هــا نی ــد ای ــد بای ــه اســتنباط رو کن ب
معیــار بــودن عدالــت  شــده اســت. رســول خــدا)ص( فرمــود: » العــدل میــزان اهلل فــی االرض 
ــی، 1432، ص 310(.  ــی النار«)حــر عامل ــه ســاقه ال ــن ترک ــۀ وم ــی الجن ــاده ال فمــن اخــذه ق
عدالــت میــزان و تــرازوی خداونــد در زمیــن اســت، هرکــه آن را دریابــد بــه بهشــت او را ســوق 

ــاند.  ــه دوزخ او را می کش ــازد ب ــا س ــه آن را ره ــد، و هرک ده

ــر  ــدل واالم ــنۀ الع ــق بالس ــو الناط ــت: »ه ــوده اس ــرآن فرم ــه ق ــبت  ب ــان)ع( نس امیرمؤمن
.) ص 310   ،1432 عاملــی،  بالفضل«)حــر 

قرآن به روش عادالنه و دستور جدا سازنده، ناطق است.

3-2	سّنت	

روایــات و اخبــار معصومیــن در زمینــه دادگــری، بســیار سرشــار و فاخــر اســت؛ بــه چنــد نمونــه 
از احادیــث توجــه کنیــد: 

ــت  ــده ای چــون عدال ــچ پدی ــدُل«. هی ــِه الَع ــداُن، بِمثل ــرُت الُبل ــا ُعِم ــود: » َم ــی )ع( فرم 1. عل
ــدی، 1366،ص1 (.  ــود ) آم ــا نمی ش ــرزمین ه ــهرها و س ــی ش ــاط و آبادان ــب نش موج

ــه  ــزان را فراچنــک آرد، او را ب ــد در زمیــن اســت، کســی کــه آن می ــزان خداون ــت می 2. عدال
ــوری،  ــد ) ن ــه دوزخ افکن ــرو نهــد، او را ب ــزان را ف ــه می ــت المــأوی رهنمــون شــود و آن ک جن

ص11(.  ،1408

ــا در  ــن آن ه ــن، و فراگیرتری ــو ... گســترده تری ــزد ت ــا در ن ــن کاره ــوب تری ــک: محب 3. ای مال
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ــک(  ــه مال ــه ب ــه، نام ــج البالغ ــردم باشــد ) نه ــت م ــل رضای ــن، در تحصی ــت و جامع تری عدال

4. » الُظلــُم اّمُ الَرذائــل« ســتم ریشــه و مــادر همــه ی پســتی هــا و رذیلــت هــا اســت)آمدی، 
1366، ص803(.

5.	ســتمکار و مــددکار او و کســی کــه بــه ســتم) حّتــی بــا ســکوت خــود( راضــی شــود، شــرکاء 
و یــاوران ظلــم و ظالمنــد.

6. یــک ســاعت دادگــری از هفتــاد ســال عبــادت بهتــر و برتــر اســت؛ هفتــاد ســال عبادتــی کــه 
شــب هــا بیــدار و روزهــا را بــه روزه ســپری کنــد) شــیران روز و پارســایان شــب() مجلســی، 

1385، ص 352(.

ــرای  ــه ب ــت: »آن چ ــردم باشــم، گف ــن م ــت: دوســت دارم عادل تری ــر گف ــه پیامب ــردی ب 7. م
ــا دادگرتریــن مــردم باشــی.  ــدار ت ــرای همــگان نیــز دوســت ب خــود دوســت داری، ب

بــا دقــت نظــر در آن چــه گذشــت، از نظــر »ســّنت« نــه تنهــا عدالــت رکــن دیــن، و اصــل و 
ــز میباشــد.  ــن و احــکام نی ــار و هــدف دی ــزان، معی ــات و هســتی اســت ؛ بلکــه می ــه ی حی پای
ــق و  ــی الخل ــه ف ــذی وضع ــزان اهلل ســبحانه ال ــدل می ــوده اســت: »إن الع ــان)ع( فرم امیرمؤمن
ــی، 1385،  ــی سلطانه«)مجلس ــه ف ــه وال تعارض ــی میزان ــه ف ــال تخالف ــق ف ــۀ الح ــه القام نصب
ص 222(. عدالــت، تــرازوی خداونــد اســت کــه بــرای بنــدگان نهــاد، و بــرای اقامــه حــق آن را 
نصــب کــرد، خداونــد را در ترازویــش نافرمانــی مکنیــد و بــا ســلطنت او معارضــه نکنیــد؛ و نیــز 
ــوام الرعیــۀ، )مجلســی،  ــر. العــدل مــالک، )مجلســی، 1385،ص 12( العــدل ق ــی نظی تعبیرهای
1385،ص 26( العــدل قــوام البریــۀ )مجلســی، 1385،ص 28(، العــدل نظــام االمــرۀ )مجلســی، 

ــری، 1388، ص 7-6(. ــل شــده اســت. ) اصغ ــوار بســیار نق 1385،ص 28( و... از آن بزرگ

ایــن آیه هــا و روایت هــا می توانــد مصــدری بــرای اصطیــاد ایــن قاعــده ارزشــمند فقهــی باشــد. 
چنانکــه منحصــر در مــوارد یــاد شــده نیــز نیســت. مصطفــی مراغــی از مفســران اهــل ســنت 
ــۀ فــی الشــریعۀ االســالمیۀ بعــد الکتــاب والســنۀ واالجمــاع فهــو  ــد: امــا مصــدر العدال می گوی
ــس  ــت در شــریعت اســالمی پ ــل عدال ــی االســالم. مصــدر و دلی ــل و حکمــۀ التشــریع ف العق
ــه  ــن روی ــذاری در اســالم اســت. هم چنی ــل و حکمــت قانون گ ــاع، عق ــرآن، ســنت و اجم از ق
ــر ایــن  فقیهــان در اســتفاده از عدالــت  بــه عنــوان مصــدر و میــزان، شــاهد و گواهــی دیگــر ب

نظریــه اســت.
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بررسی قاعده ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه

3-3	اجماع

روشــن اســت کــه بــا توجــه بــه آیــات قــرآن کریــم و روایــات معصومیــن، دانشــمندان و فقهــاء 
اســالم، بــر »حســن عدالــت« اجمــاع دارنــد، بلکــه هــر انســانی »بمــا هــو انســان« بــر نیکــی 
ــوَر  ــدل، َفالُج ــِه الَع ــاَق َعلی ــن َض ــن)ع(: »َم ــوده امیرالمومنی ــرد و بفرم ــای می فش ــری پ دادگ

َعلیــه أَضِیــق« )نهــج البالغــه، خطبــه هــا(. 

3-4	سیره	ی	عقال

نــه تنهــا »ســیره ی مســتمره ی مســلمین« کــه قطعــأ از تعلیمــات قــرآن کریــم و آمــوزه هــای 
معصومیــن)ع(، سرچشــمه گرفتــه، بلکــه روش خردمنــدان هــم در همــه ی زمان هــا و مکان هــا 
ــار  ــار و گفت ــط در رفت ــه فق ــان ن ــدان جه ــه اســت. خردمن ــت« اســتقرار یافت ــدار »عدال ــر م ب
ــه و  ــا امعــان نظــر در ادلّ ــد. ب ــق آن بوده ان ــت و مصادی ــد عدال ــکازات« هــم، مویّ بلکــه در »ارت
ــا دقــت در نهادهایــی چــون »مصلحــت«، انصــاف و امثــال اینهــا روشــن میشــود  همچنیــن ب
کــه میتــوان بــه »عدالــت«	بمثابــه قاعــده ی فقهــی برتــر در »عملّیــه	األجتهــاد« تمســک و 

اجتهــاد کــرد )اصغــری، 1388، ص8(.

3-5	حکم	عقل	

اگرچــه در اثبــات مفــاد ایــن قاعــده بــه نحــو کلــی می تــوان بــه آیــات و روایــات اســتناد کــرد، 
امــا بــا توجــه بــه این کــه مســتند اصلــی و اولیــۀ ایــن قاعــده »حکــم عقــل« اســت؛ لــذا ادلــۀ 

دیگــر ارشــاد بــه همیــن حکــم عقــل می باشــد، لــذا بایــد گفــت:

مســتند اصلــی و اولیــۀ ایــن قاعــده حکــم عقــل اســت، اصولییــن شــیعی و معتزلــی بــه حســن 
و قبــح عقلــی ملتزمنــد کــه بارزتریــن مصــداق آن را عــدل و ظلــم می داننــد بــه گونــه ای کــه 
ــم حکــم  ــه حســن عــدل و قبــح ظل ــدون هیــچ اســتمدادی از شــرع ب ــن ادراک ب عقــل در ای
ــع  ــدم تضیی ــی و ع ــی و حکومت ــی، سیاس ــردی، اجتماع ــوق ف ــت حق ــن رعای ــد. بنابرای می کن
آن هــا چــون از عدالــت عقلــی اتخــاذ شــده اســت بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــدان ملتــزم 

ــن اصــل محــور تمامــی حقــوق می باشــد. شــد. و ای
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ــل  ــه عق ــه بالمالزم ــم، آن اســت ک ــه می کنی ــل تکی ــه عق ــت، ب ــه در مبحــث عدال ــت اینک عل
ــم احــکام  ــق فه ــن مســیر، طری ــم را بفهمــد و از ای ــالک حک ــد م ــد شــرع می توان ــز همانن نی

قرارگیــرد؛ شــاخص هــای حجیــت در اینجــا هــم شــرط اســت.

ــه  ــی هــم ب ــل قطعــی- یقین ــه عق ــد ک ــر میآی ــی ب ــه خوب ــون مطــرح شــد، ب ــا کن از آنچــه ت
»قاعــده« بــودن و اصــل و اســاس بــودن »عدالــت« حکــم میکنــد؛ و اصولیــان امامیــه اعتقــاد 
راســخ بــه »حســن و قبــح ذاتــی و عقلــی« دارنــد و روشــن تریــن مصــداق » حســن عقلــی« را 
عدالــت و » قبــح عقلــی« را ظلــم و ســتم معرفــی کــرده و بــه اصطــالح گــزاره ی »حســن عــدل 
و احســان« و قبــح »ظلــم و عــدوان« را بدیهــی می داننــد. چیــزی کــه بــه »مســتقالت عقلّیــه« 

شــهرت یافتــه اســت) اصغــری، 1388، ص8(.

ضابطه	ی	قاعده	عدالت

قاعده عدالت دارای ضوابط ذیل می باشد:

1- اختالف	در	تشخیص	عدالت	

ــردي  ــاي ف ــرد و از داوري ه ــرار گی ــا ق ــي، مبن ــي و کل ــورت نوع ــه ص ــت، ب ــد عدال ــر قواع اگ
ممتــاز شــود، مشــکل مهــم، تشــخیص راه اســتنباط و احــراز ایــن قواعــد اســت: یعنــي بایــد 
دیــد چگونــه مي تــوان احــکام عادالنــه را بــه دســت آورد و چــه مقامــي بــراي ایــن تشــخیص 

ــت دارد؟  صالحی

در برابــر ایــن پرســش، پاســخ مســلم و قطعــي وجــود نــدارد و شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه از 
ــن  ــه از مجمــوع ای ــي داده شــده اســت، ک ــورد نظرات ــن م ــن مســایل اســت. در ای پیچیده ًتری

ــده نیســت:  ــه بي فای ــن دو نکت ــر ای ــرات ذک نظ

1 ـ عدالــت مفهومــي اســت اخالقــي، پــس تمــام عواملــي کــه در اخــالق هــر قــوم موثــر اســت، 
در تمایــز داد و ســتم اثــر دارد. قواعــد عدالــت فطــري و ثابــت نیســتند، ولــي در تشــخیص آنهــا 
ــرا اعتقادهــاي مذهبــي و عواطــف نیــز در  ــه نیــروي عقــل اعتمــاد کــرد. زی ــوان تنهــا ب نمي ت

ایــن راه ســهم موثــري دارنــد. 

ــه تحلیــل تمــام  2 ـ و نیــز عدالــت مفهومــی اســت عرفــی، ولــی ذهــن ســاده عــرف، قــادر ب
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ــت.  ــه دور اس ــل ب ــه از عق ــود ک ــاتي مي ش ــار احساس ــت و گاه گرفت ــي نیس ــایل اجتماع مس
بنابرایــن، نیــروي عقــل بایــد در کنــار تجربــه و عــرف قــرار گیــرد، زیــرا داوري هــاي عامیانــه 
ممکــن اســت در پــاره اي از امــور ســاده و ابتدایــي درســت باشــد، ولــي نمي تــوان همیشــه بــه 
ــي  ــال بي رحم ــا کم ــردي ب ــه م ــند ک ــا مي نویس ــه، در روزنامه ه ــراي نمون ــرد. ب ــاد ک آن اعتم
ــه او را در  ــود و هم ــک مي ش ــي تحری ــات عموم ــت. احساس ــکنجه داده اس ــي را ش زن ناتوان
وجــدان خــود محکــوم مي ســازند. ولــي دادرســي کــه اثــر محیــط را در اراده افــراد دریافتــه و 
مي دانــد کــه بــي نظمــي اجتمــاع عامــل اساســي وقــوع جــرم اســت، بــا ســرعت مــردم حکــم 
نمي کنــد و بیشــتر از آن کــه درصــد انتقامجویــي و تســکین احســاس آنــي خــود باشــد، در پــي 
اصــالح مجــرم و درمــان اوســت. وضــع زندگــي بزهــکار، رابطــه او بــا مقتــول، اوضــاع و احوالــي 
ــاده اســت، درجــه بداندیشــي مجــرم، شــخصیت طرفیــن و دههــا  کــه قتــل در آن اتفــاق افت
مســاله دیگــر در تصمیــم او موثــر اســت. عدالتــي کــه او مي بینــد بــا دیگــران متفــاوت اســت، 
همچنــان کــه دیــد یــک هنرمنــد بــا نظــر عــوام تفــاوت دارد. بنابرایــن، در تشــخیص عدالــت، 
مــالک داوري عمومــي نیســت و بایــد در پــي اشــخاصی بــود کــه صالحیــت جدایــي درســت از 
نادرســت را داشــته باشــند. یعنــی، عدالــت بایــد از مجمــوع عقایــد بــزرگان اجتماعي)عــرف( و 

ــود)کاتوزیان، 1376 ، ص46-43(. ــتخراج ش ــر دوره اي اس ــي در ه ــاي قضای رویه ه

2-	ضابطه	ی	قاعده	ی	فقهی	و	تطبیق	آن	بر	قاعده	ی	عدالت

بــرای اینکــه گــزاره ای یــک قاعــده فقهــی شــناخته شــمرده شــود بایــد اوالً، معیارهــای قاعــده 
فقهــی بــودن را دارا باشــد وثانیــاً دلیــل شــرعی بــرآن اقامــه شــود پــس نخســت بایــد معیارهای 
قاعــده فقهــی بــودن یــک گــزاره معیــن شــود. دو معیــار اصلــی بــرای قاعــده فقهــی بیــان شــده 

اســت : 

معیــار اول اینکــه، حکــم اگــر اصنــاف پذیــر باشــد، قاعــده اســت. پــس معیــار قاعــده انــگاری 
یــک حکــم بهــره منــدی از عنصــر کلیــت و عمومیــت اســت . توضیــح اینکــه : کلیــت یــک 
حکــم، گاه بــه لحــاظ مکلــف اســت، ماننــد وجــوب نمازکــه همــه مکلفیــن را دربــر می گیــرد. 
ــه ومســجد و... در  ــد وجــوب نمــاز کــه نمــاز داخــل خان ــق اســت، مانن ــه لحــاظ مصادی گاه ب
برمیگیــرد. وگاه بــه لحــاظ حــاالت اســت، ماننــد وجــوب نمــاز در حالــت فقــدان آب و وجــدان 
آب یــا حــاالت قــدرت بــر ایســتادن وعجــز از آن. هیــچ یــک از ایــن کلّیت هــا معیــار قاعــده ی 
ــه  ــت، ک ــم اس ــاف حک ــدد اصن ــاظ تع ــه لح ــم ب ــت حک ــی گاه کلّی ــت. ول ــودن نیس ــی ب فقه
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ایــن کلّیــت، معیــار قاعــده ی فقهــی بــودن میباشــد. صنــف پذیــری حکــم نیــز گاه بــه لحــاظ 
ــرد  ــد قرارمی گی ــت ی ــه تح ــی ک ــاف اموال ــه در اصن ــد « ک ــده ی ــد » قاع ــت مانن ــوع اس موض
ــم  ــه تیم ــت بمنزل ــم المی ــده » تیم ــد قاع ــم اســت مانن ــه لحــاظ حک ــاری میشــود. وگاه ب ج

الحــی« کــه احــکام تیمــم حــی را بــرای تیمــم میــت اثبــات میکنــد. 

معیــار دوم اینکــه: بــا ادلــه احــکام دیگــر، چــه ادلــه احــکام قواعــد چــه احــکام جزئــی، اصطکاک 
ــه ای کــه  ــه گون ــه احــکام تعــارض غیــر مســتقر باشــد ب داشــته باشــد. یعنــی میــان آن و ادل
ــه ی احــکام  ــا ادل ــاًل قاعــده » الضــرر« ب ــه احــکام جمــع شــود. مث ــان آن و ادل الزم باشــد می
دیگــر اصطــکاک دارد ولــی وجــوب نمــاز بــا ادلــه ی احــکام دیگــر اصطکاکــی نــدارد. البتــه ایــن 
اصطــکاک و تعــارض در قلمروهــای آن ادلــه اســت، نــه بــا قــدر متیقــن موضــوع. و در ایــن دو 
صــورت می توانیــم یــک حکــم را قاعــده بینگاریــم، چــون نشــانه ی قاعــده بــودن را دارد. حــال 
ــا در فقــه شــیعه قاعــده  ــا قاعــده عدالــت دارای ایــن دو معیــار اســت؟ آی ســئوال می شــود آی
ــه  ــت ب ــده عدال ــق قاع ــر طب ــی شــناخته شــده اســت؟ اگ ــده ای فقه ــوان قاع ــه عن ــت ب عدال
چیــزی حکــم کنیــد، در جایــی دیگــر و یــک وضعیــت دیگــر نیــز بــه اســتناد آن حکــم کنیــد 
معلــوم می شــود قاعــده عدالــت شــأنیت قاعــده بــودن را دارد. بــه دلیــل اینکــه قاعــده عدالــت 
ــد  ــا بگوئی ــک ج ــاًل در ی ــد و مث ــرایت بدهی ــف س ــاف مختل ــا واصن ــه حوزه ه ــد ب را می توانی

ــه تســاوی میکنــد و درجایــی دیگــر حکــم دیگــری می کنیــد. عدالــت اقتضــای حکــم ب

ــا  ــد آی ــد دی ــودن را دارد، بای ــت معیارهــای قاعــده فقهــی ب پــس از احــراز اینکــه قاعــده عدال
ــرای  ــه شــرعی چــه حیطــه ای را ب ــه ی شــرعی نیــز ایــن قاعــده را اثبــات می کنــد، و ادل ادل

ــان، 1386،ص31(. ــی اکبری ــد )عل ــان می کن ــده بی ــن قاع ــان ای جری

3- اِشکال	های	قاعده	عدالت	

یکــی از شــبهاتی کــه در مــورد قاعــده عدالــت مطــرح می شــود، ایــن اســت کــه درســت اســت 
کــه عدالــت یکــی از مالک هــای مــورد نظــر شــارع اســت، امــا خــود عدالــت در احــکام شــرع 
ــن  ــت ای ــا محــک عدال ــار دیگــر ب ــن جهــت، درســت نیســت کــه ب لحــاظ شــده اســت و بدی
موضوعــات را بررســی کنیــم و یــا آنــرا توســعه دهیــم یــا تضییــق کنیــم. چــون از همــان ابتــدا 
در احــکام خداونــد، عدالــت لحــاظ شــده اســت و بــه جــزء ایــن فــرض دیگــری هــم نداریــم. 
فــرض ایــن اســت کــه اوالً، کلّیــه ی احــکام شــرع بــرای همــه زمــان هــا وضــع شــده انــد؛ ثانیــاً، 
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ایــن احــکام بــر اســاس عدالــت جعــل شــده انــد.

ــرا مــا می دانیــم کــه  - اینکــه عدالــت در احــکام شــرع لحــاظ شــده، امــری مســلم اســت. زی
ــت  ــه و از روی عدال ــاً عادالن ــوظ حتم ــوح محف ــم او در ل ــم اســت و حک ــادل و حکی ــارع، ع ش
بــوده اســت. اگــر بــا اســتناد بــه عقــل، اصــل عدالــت را هــم بپذیریــم، پــس از طــی رونــدی کــه 
اشــاره کردیــم، بایــد آنــرا هــم بعنــوان معیــار و مــالک بپذیریــم، اگــر آن حجــت ظاهــر اســت 
ایــن هــم حجــت باطــن اســت. مقصــد مــا ایــن اســت کــه بــه آن حکــم عادالنــه واقعــی برســیم 

و دچــار خطــا در ایــن اســتنباط نشــویم. 

ــال آن در همــه  ــه و امث ــا حکــم دی ــه آی ــاده ام ک ــد افت ــه تردی ــون ب ــن اکن ــال، م ــوان مث بعن
ــا مناســبات  ــه زمــان خاصــی ب ــوط ب ــا مرب اعصــار و جوامــع و شــیوه های زندگــی جاریســت ی
ــه شــرع هســتم.  ــال حکــم عادالن ــه دنب ــز ب ــن نی ــوده اســت؟ م وشــیوه ی زندگــی خاصــی ب
تردیــد مــن در موضــوع حکــم اســت. چــرا کــه اگــر در عصــر حاضــر موضــوع منتفــی شــده 
باشــد، ولــی همــان حکــم هنــوز جــاری شــود، ایــن حکــم همانطــور کــه خــالف عدالــت اســت 
خــالف شــرع هــم هســت پــس ســخن مــا در ایــن بــاب بــرای نیــل بــه حکــم واقعــی شــرع 

ــان، 1386،ص229(. ــی اکبری ــز دیگر)عل ــه چی اســت، ن

4-	نسبت	اصل	عدالت	با	اصول	دیگر

آیا همیشه اصل عدالت بر اصول دیگری همچون امنیت وآزادی مقدم است؟

- همیشــه عدالــت مقــدم اســت ودلیــل آن هــم مربــوط بــه مفهــوم عدالــت اســت. در صورتــی 
ــد.  ــاع کنی ــت دف ــدم همیشــگی عدال ــد از تق ــد، نمی توانی ــف کنی ــری تعری ــت را براب ــه عدال ک
ــه  ــر ب ــن اگ ــح دارد. همچنی ــت وآن ترجی ــر اس ــری مهم ت ــر، از براب ــول دیگ ــی اص ــون گاه چ
ــدم  ــت را مق ــه عدال ــد همیش ــم نمی توانی ــاز ه ــد، ب ــق باش ــه ذی ح ــق ب ــای ح ــای اعط معن
بداریــد. زیــرا ممکــن اســت حفــظ امنیــت اقتضــاء کنــد کــه حــق مســلم شــخصی را ندهیــد ویا 
بــا اینکــه بــر اســاس قاعــده » النــاس مســلطون علــی اموالهــم « نمی توانیــد فــرد را بــه فــروش 
زمینــش کــه در مســیر خیابــان قــرار گرفتــه مجبــور کنیــد و نبایــد متعــرض او شــوید؛ ولــی بــه 
جهاتــی ایــن را هــم محکــوم می کنیــد. یعنــی حــق او در مالکیــت اموالــش را نقــض می کنیــد. 
بنابرایــن بــا چنیــن تعاریفــی نمی تــوان همیشــه عدالــت را بــر معیــار هــای دیگــر مقــدم کــرد. 
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امــا اگــر آن معنــای کلــی عدالــت را کــه در ســطح اول بیــان کردیــم در نظــر بگیریــم درایــن 
ــکاز  ــا ارت ــن تعریــف ب ــد. ای ــت مقــدم میشــود و حــرف آخــر را او می زن صــورت همیشــه عدال
امــور هــم ســازگار اســت. چــون هیــچ وقــت عــرف، وجــدان و ارتــکاز شــما نمی پذیــرد کــه کار 
ــا آن  ــد ب ــت را مســاوی می دان ــکاز، عدال ــوم می شــود کــه ارت ــد پــس معل ــه را روا داری ناعادالن
امــر حــق و بایســته ای کــه همــواره الزم االجــرا و مقــدم بــر اصــول دیگــر اســت)علی اکبریــان، 

1386،ص231(.

نظرات	فقها	و	حقوق	دانان

1-	فتاوای	فقهاء	و	نظر	حقوق	دانان

می دانیــم اگــر اســتثناء بــر »قاعــده« و بــه اصطــالح فقهی »کثــرت تخصیــص« در یــک قاعده ی 
فقهــی زیــاد باشــد، می گوینــد بــر اثــر تخصیــص و اســتثناء فــراوان، »قاعــده موهــون« و کــم 
ارج شــده اســت. عکــس ایــن ســخن هــم صــادق اســت، یعنــی هــر چــه شــمول و فراگیــری یک 
ــده  ــرد، قاع ــر را در برگی ــق افزون ت ــا و مصادی ــوارد و مثال ه ــد و م ــترده تر باش ــده« گس »قاع
اســتوارتر و فراگیرتــر خواهــد شــد، بــر ایــن پایــه در »اســتقرایی« کــه صــورت گرفتــه، تــالش 
ایــن اســت کــه در اســتناد فقهــاء و حقوقدانــان برجســته بــه » قاعــده ی عدالــت« یــا عناوینــی 
ماننــد» عدالــت و انصــاف قضایــی« یــا »عدالــت محــض« و یــا »قبــح ظلــم« و امثــال و نظایــر 

ایــن عبــارات، بپردازیــم. 

ــامل تر  ــر و ش ــده« قوی ت ــل »قاع ــع دلی ــد، در واق ــع باش ــام و جام ــتقراء ت ــن اس ــه ای ــر چ ه
ــری، 1388، ص8(. ــود) اصغ ــد ب خواه

2- کاربرد	قاعده	عدالت	

ــد هــم مصــدر باشــد و هــم معیــار. و براســاس آن فقیــه یــا حقوقــدان  قاعــده عدالــت می توان
ــردازد. در اینجــا  ــی برداشــت  خــود از متــون دینــی بپ ــه ارزیاب ــا ب ــد ی ــد اســتنباط کن می توان

ــم. ــاد می کنی ــی را ی ــی فقه ــراه نمونه های ــه هم ــده ب ــن قاع ــرد ای ــواردی از کارب م
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2-1	استنباط	براساس	قاعده	عدالت

 1. صاحــب جواهــر در مســأله ارش آنــگاه کــه اهــل خبــره در قیمت گــذاری اختــالف کننــد، 
فرمــوده اســت: رأی فقیهــان آن اســت کــه قیمتهــا جمــع گــردد و نســبت گیری شــود؛ ســپس 

در مقــام اســتدالل بــر ایــن نظــر نوشــته اســت:

و مقتضــی العــدل الجامــع بیــن حقــی المشــتری و البایــع هــو مــا ذکــره االصحــاب. )نجفــی، 
1429، ص 294(

مقتضــای عدالــت کــه در بــر دارنــده حــق خریــدار و فروشــنده باشــد، نظریــه اصحــاب اســت 
ــود(. ــبت گیری می ش ــود و نس ــع می ش ــره جم ــل خب ــه آراء اه )ک

ــح داده  ــک رأی را ترجی ــدل، ی ــده ع ــی، براســاس قاع ــی در مســأله ضمــان مثل ــه حل 2. عالم
اســت: 

آیــا معیــار مطالبــه مثــل، جایــگاه غصــب اســت، یــا مــکان تلــف یــا مکانــی کــه مالــک مطالبــه 
می کنــد، گرچــه قیمتهــا در ایــن مکانهــا متفــاوت باشــد؟ شــیخ انصــاری بــر ایــن عقیــده اســت 
ــف  ــکان تل ــد، گرچــه قیمــت آن از م ــل کن ــه مث ــد مطالب ــا بخواه ــد هرج ــک می توان ــه مال ک
بیشــتر باشــد عالمــه حلــی نیــز ایــن رای را مطابــق عدالــت اســالم دانســته اســت )خمینــی، 

1415، ج 2،  460(.

3. امــام خمینــی معتقــد اســت تصــرف در ملکــی کــه مالیــت نــدارد حــرام اســت، زیــرا ظلــم 
اســت. )خمینــی، 1415، ص 409(

4. شــیخ انصــاری بــر ایــن عقیــده اســت کــه اگــر عیــن مثــل متعــذر شــد مالــک بایــد مطالبــه 
قیمــت کنــد وگرنــه ظلــم خواهــد بــود. )خمینــی، 1415، ص 369(.

یــک دلیــل را شــیخ انصــاری چنیــن توضیــح داده کــه، منــع مالــک از حقــش ظلــم اســت و 
ملــزم کــردن ضامــن بــه ادای مثــل نارواســت؛ زیــرا میســور نیســت، ســپس جمــع بیــن دو حــق 

آن اســت کــه بایــد قیمــت پرداخــت گــردد.

ــه ایــن  5. در ایــن موضــوع کــه متعاقدیــن بایــد »مــا وقــع علیــه العقــد« را تســلیم کننــد، ب
مطلــب اســتدالل شــده کــه امســاک مــال غیــر، ظلــم اســت و اگــر یــک طــرف ظلــم کــرد و 

ــم کنــد )خمینــی، 1415، ج 5، ص 371(. ــدارد ظل امســاک نمــود، طــرف دیگــر حــق ن

بررسی قاعده ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه



فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره سوم، زمستان 1398 30

2-2	طرح	حدیث		براساس	قاعده	عدالت 

ــت و  ــم اس ــادی ظل ــن زی ــه گرفت ــد ک ــا را از آن رو می دان ــت رب ــی حرم ــام خمین ــوم ام مرح
ــن رو  ــان برنمــی دارد. از ای ــا را از می ــودن رب ــم ب ــه می شــود ظل ــه کار گرفت ــه ب ــی ک حیله های

ــن زمینــه فرمــوده اســت:  ــه شــرعی را نپذیرفتــه اســت ؛ در ای حیل

ایــن ســخن خداونــد کــه »ســرمایه از آن شماســت  بــدون آن کــه ســتم کنیــد یــا مــورد ســتم 
قــرار گیریــد« داللــت دارد بــر ایــن کــه گرفتــن زیــاده بــر اصــل مــال از دیــدگاه شــارع، ظلــم و 
ســتم اســت. و همیــن ظلــم و ســتم حکمــت تحریــم یــا علــت آن اســت. ایــن ســتم بــا تبدیــل 
عنــوان از میــان نمــی رود. و نیــز گفتــه شــد کــه روایــات صحیــح حرمــت ربــا را چنیــن تعلیــل 
کــرد کــه ربــا بســبب روی گردانــی مــردم از معامــالت و کار نیــک اســت. و علــت آن ایــن اســت 

کــه ربــا فســاد و ظلــم اســت )خمینــی، 1415، ج 2، ص 451(.

ــن  ــر ای ــد و ب ــی می دان ــرده، جعل ــز ک ــه را تجوی ــه حیل ــی ک ــن اســاس روایات ــر همی ایشــان ب
بــاور اســت کــه ایــن احادیــث  بــرای مشــوه ســاختن چهــره معصومیــن جعــل شــده اســت: »وال 
ــن«  ــۀ الطاهری ــن لتشــویه ســمعۀ االئم ــن دس المخالفی ــات م ــک الروای اســتبعد ان تکــون تل

ــی، 1415، ج 5، ص 354(.  )خمین

2-3	تحدید	شمول	مطلقات	و	عمومات	

ابــن عاشــور در تفســیر »التحریــر والتنویــر« روایــات مربــوط بــه زدن زن را منحصــر بــه جایــی 
می دانــد کــه ایــن عمــل، ظلــم تلقــی نشــود وگرنــه آن را نــاروا دانســته اســت. 

برخــی بــه پــاره ای روایتهــا و کــردار صحابــه تمســک جســته و گفته انــد کــه مــرد می توانــد زن 
ناشــزه خــود را کتــک زنــد ولــو مرتکــب فحشــایی آشــکار نشــده باشــد. امــا بــه نظــر می رســد 
کــه در ایــن اخبــار و آثــار، عــرف طبقــات مــردم و قبایــل در نظرگرفتــه شــده اســت. مــردم در 
ــان نیــز از کتــک  ایــن زمینــه متفاوتند.بادیه نشــینان زدن زن را»اعتــداء« نمی داننــد و تلقــی زن
خــوردن ایــن نیســت. بنابرایــن اگــر زدن بــرای شــوهران،نه والیــان امر،مجــاز باشــد، آن هــم در 
فــرض عصیــان و نافرمانــی، نــه در صــورت ارتــکاب فحشــا، بــه طورجــزم مربــوط به قــوم و گروهی 
اســت کــه زدن را عاروننــگ و رفتــاری ناشایســت در زندگــی خانوادگــی نمی بیند)ابــن عاشــور، 
1387، ج 5، ص 41-39(.تحدیــد روایــات اجــاره در قانــون کار نیــز از ایــن دســت می توانــد باشــد.
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1-لمرو	اجراء	قاعده

ســوال ایــن اســت کــه از قاعــده ی عدالــت در کجــا اســتفاده و بــه آن اســتناد میشــود؟ پرســش 
ــه اصطــالح فقهــا »منصبــط«  ــه »قاعــده« را ســامان مند و ب و پاســخ آن، چگونگــی تمّســک ب
می کنــد و راه ســوء اســتفاده را میبنــدد. برخــی از اســاتید گســتره ی اجــرای قاعــده را زمانــی 
مجــاز و صحیــح دانســته انــد کــه مــوردی از مــوارد ســکوت یــا تعــارض یا اجمــال و نقــص قانون 
باشــد. گفتــه انــد: تــا وقتــی کــه اصــول و ضوابــط حقوقــی قــادر بــه حــّل مجهــول باشــد، نوبــت 
بــه اســتناد بــه عــدل و قاعــده ی عدالــت نمیرســد، زیــرا مفــروض ایــن اســت کــه عــدل درهمان 
ــه  اصــول و ضوابــط حقوقــی تجلــی کــرده اســت.در مــاورای اصــول وضوابــط مســلّم حقوقی،ب

جســتجوی عدالــت پرداختن،نوعــی خودکامگــی حقوقــی اســت)جعفری،1382،ص421(.

 ایــن ســخن بــرای ضابطــه مند کــردن قاعــده ی »عدالــت« اســت کــه البتــه نوعــی کوششــی 
اســت از ســر دردمنــدی و رعایــت احتیــاط، اّمــا ایــن حقیقــت را هــم بایــد افــزود کــه عدالــت، 
تنهــا یــک معیــار و یــک »قاعــده« همچــون ســایر قواعــد فقهــی نیســت، بلکــه عدالــت هــم 

»مبنــا« هــم »میــزان و قاعــده« و هــم »هــدف« اســت) اصغــری، 1388، ص20(.

نتیجه		
انســان بــه واســطه ی فطــرت خویــش بــه دنبــال عدالــت اســت و نــزد وجــدان عمومــی   بشــریت، 
ارزش گرانقــدر دارد. چــرا کــه در ســایه عــدل هــر کســی بــه حــق خویــش می  رســد؛ تعــدی 
ــه  ــر همــه جــا حاکــم می  شــود. ب و تجــاوز از جامعــه رخــت برمی  بنــدد و امنیــت و آرامــش ب
ــت  ــتایند. عدال ــت را می  س ــد و عدال ــش می  کنن ــی را نکوه ــردم، بی عدالت ــت م ــن جه همی
ــت اســت. اهمیــت دادگــری و ســخن  ــب اجــراي عدال مفهومــي اخالقــي اســت؛ و انســان طال
بســیار بلنــد » الِملــُک یبقــی مــع الکفــر، و ال یبقــی مــع الظلــم«! و تأییــد آیــات قــرآن کریــم 
و روایــات معصومیــن)ع( و تأکیــد عقــل و روش عقــالء و فتواهــای فقهــا و نظــرات حقوق دانــان 
و عمــل آن هــا در برخــورد بــا حــوادث، همــه و همــه مویــد ایــن حقیقــت اســت؛ کــه نــه تنهــا 
عدالــت بمثابــه قاعــده ی فقهــی و حقوقــی، از مهمتریــن »قواعــد« اســت، بلکــه معیــاري اســت 
کــه ســایر قواعــد چــون قاعــده ي عــدل و انصــاف، ال ضــرر، ال حــرج، و ... و عرف هــاي عــام و 
بنائــات عقلــي هــم در پرتــو آن محــک مي خورنــد و قاعــده بــودن خــود را بــا آن مــي ســنجند؛ 
و نیــز تمــام برداشــت هاي فقهــي و فتــاوا بــا آن ســنجیده مــي شــوند. همچنیــن اســاس تکویــن 
و تشــریع اســت؛ و حیــات انســان جــز بــر عدالــت اســتوار نخواهــد مانــد؛ کــه » بالعــدل قامــت 
الســماوات و األرض«. بنابرایــن مي تــوان »عدالــت« را بــه عنــوان »قاعــده اي برتــر« تأییــد کــرد؛ 

ــام نهــاد. قاعــده اي کــه مي تــوان آن را »ام القواعــد« ن
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Abstract

Although the sources of inference in Islamic jurisprudence are limited 
to books, traditions, consensus and reason, the rules and principles of 
inference and jurisprudence can be many. The jurisprudents of Ima-
miyyah have paid special attention to jurisprudential rules and have 
authored numerous works in this field. However, some of the jurispru-
dential rules, which are, of course, crucial to the inference, have not 
attracted the jurists’ opinion as a rule. Although these rules have been 
widely used in the light of fatwas and jurisprudential arguments, they 
have not been codified as a rule and their boundaries have not been 
clearly elucidated. These are the rules of justice, the rule of equality, the 
principle of equality, and so on. Justice can be applied to jurisprudence 
as a comprehensive jurisprudential rule and eliminate the challenges of 
executing sentences and organize the inference of religious law based 
on it. In this article, to answer the question of whether the jurisprudent 
or jurist, especially in cases of silence, flaws, conflict of laws, or in 
the disagreement of scholars, can he invoke the rule of justice?, which 
states that there are about eighty fatwas or legal opinions in which the 
jurisprudent or jurist issues a “rule of justice” by issuing “ Fatwa.

Key words: justice, rule, customary justice, real justice, justice and  
cruelty.
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