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 بررسي امكان تاسيس قاعده عدالت
  محمدحسين وكيلي مقدم

  
  چكيده: 

در دنياي جديد عيان تر شده است. شايد بتوان گفت علم حقوق در اين ميان جذبه عدالت به عنوان يك مفهوم آرماني بشر 
ظريــات حقــوق دانــان بيــان بيشترين ارتباط را با مفهوم عدالت دارد چراكه زمينه ساز تحقق آن است. در برخي از نوشته ها و ن

به عنوان يك قاعده فقهي و حقوقي به رسميت شناخت به نحوي كه مبنــاي اســتنباط حكــم قــرار  توانميشده است عدالت را 
در همين راستا ادله قاعده مزبور، گستره اعمال آن و اشكاالت مطــرح شــده  همين ديدگاه است.موضوع اين مقاله ارزيابي گيرد. 

مخالفين و موافقين قاعده عدالت، اين نكته نيز تبيين شده است كه آيا فقهــا  داليلاست. عالوه بر ذكر  شده پيرامون آن بررسي
به عنــوان نتيجــه مقالــه  ، در رفع شبهات حكميه و فرآيند استنباط استفاده كرده اند يا خير؟از عدالت به عنوان قاعده اي فقهي

را  آنفقه موجــود  ه به عنوان يك نظريه يا قاعده در فقه اسالمي مطرح گردد،هرچند عدالت ظرفيت آن را دارد ك گفت توانمي
  .  قاعده نپذيرفته استيك نظريه يا به عنوان 

  
 واژگان كليدي
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  مفهوم عدالت )1
ي بسيار دور و مبتني بر اصــول اخالقــي هاĤناز زمست چراكه بشر عدالت را بايد از مفاهيم دير ياب دان 

رفتاري پذيرفته بود و اهميت و نقش بنيادين آن را در تحقق  نوان فضيلتمورد پذيرش خود، عدالت را به ع
سعادت درك كرده بود. فحص در آثار مرتبط با علم اخالق به خوبي اين نكته را معلوم مي ســازد كــه لــزوم 

ر جامعه و ايجاد زمينه گسترش آن در درازناي تــاريخ، انديشــمندان بســياري را متوجــه خــود تحقق عدل د
اختالف  آن چندان ساده نيست؛مفهومي ياب است زيرا ايضاح ست. عدالت به معناي ديگري هم ديرساخته ا

اســت دهد آنچه به شكل مسلم و قطعي مورد پذيرش همگــان بــوده ن ميتاريخ علم نشا نظرهاي موجود در
، عرصه بي پايان اختالف آراء ريف و تبيين مصاديق عدالتتنها ضرورت تحقق عدالت است و اموري چون تع

بر همين اساس برخــي بيــان كــرده انــد ابهــام  )128، ص1380؛ محموديان، 29 ، ص1388(اصغري، است.
هاد. زيرا حتي مفهــوم آن و نبايد مباحث حقوق را بر اساس آن بنا ن توانميقاعده عدالت تا بدانجا است كه ن

علــت تفــاوت مصــاديق عــدالت در اعصــار  .)84ص ،1383نيز ميان افراد مختلف متفاوت است (لنگــرودي، 
از عدالت تقسيم بندي هاي متعددي . )330ص ،1388مختلف نيز همين نكته دانسته شده است (محمدي، 

قلي، عقاليي و شرعي تقسيم كــرده انــد. منبع موجد عدالت، آن را به عدالت ع از جهت ارائه شده است. مثال
حكــم  آنصرفا بر اساس تحليــل موضــوع بــه  ون است كه عقل بدون توجه به شرايط محيط آعدالت عقلي 

عدالت عقاليي، عدالتي است كه مورد تاييد عقالي جامعه است. در اين دو منبع مفهــوم عــدالت و و  كندمي
 چــهآنلفت او نيست. در حالي كــه در عــدالت شــرعي دم مخاتاييد و پذيرش شارع و يا عمنوط به  آنتحقق 

حسين حيــدري منــور، ( .1گيرد، حكم شارع در مورد عادالنه پنداشتن امري خاص استمبناي عمل قرار مي
گرفت) (كه در قانون مورد توجه قرار مي ميان عدالت حقوقي ارسطو )55ص1386،1؛ رواساني، 6ص ،1380

اصول انصاف و حقوق طبيعي بود) قائل به تفكيك بود و بيان مي كرد مبناي و عدالت طبيعي (كه مبتني بر 
عــدالت  ،عدالت طبيعي انصاف است كه از نظر ارزشي مافوق عدالت حقوقي اســت. بــه ديگــر ســخن مــالك

مبتني بر انصاف است و عدالت قانوني مادامي كه منافي آن نباشد معتبر خواهد بــود چــرا كــه در غيــر ايــن 
جالــب  )102ص ،1370؛ گرجــي، 95ص ،1381(موحد، ت اصلي عدالت (انصاف) مغــاير اســت.صورت با غاي

درباره تعريــف  مطالعه آراء مطرح شدهبا  .2توان يافتتفكر را در آثار مسلمانان نيز ميتوجه اينكه مشابه اين 
وان نعدالت به ع )اولكلي قابل بحث است:  قسمف ارائه شده در دو ياصوال تعارتوان ادعا نمود كه ميعدالت 

ضيلتي مستقل: در اين مبنا مفهوم عدالت در عرض ساير فضايل اخالقي قرار مــي گيــرد. بــه ديگــر ســخن ف
گيرند، عدالت نيــز قرار مي حثهمچنان كه ارزش هايي چون راستگويي، امانتداري و... در علم اخالق مورد ب

منطبق رد. اكثر تعاريف ارائه شده از عدالت ها و اختصاصات خود را داداراي ماهيتي مستقل است كه ويژگي
د در تعريف عدالت به عنوان يك حالت نفساني و فردي مبنا قرار گيرد توانميهم  ،است. اين نظر اين معنابا 

                                                 
رع شــكل گفت مفهوم سوم عدالت آن را مفهومي اصالتا شرعي مي داند كه تنهــا بــر اســاس بيــان و خطــاب شــا توانميبه ديگر سخن  -١

شرعي نيست و تبيين آن بــر اســاس منــابع  ني مفهومي كه ذاتاًيع مفهومي غير شرعي است. ، گيرد در حالي كه در دو مفهوم اول عدالتمي
  خارج از شرع نيز ممكن است. 

والعدل ضربان : مطلق يقتضى العقل حسنه وال يكون في شئ من االزمنة منسوخا وال يوصف باالعتــداء بوجــه نحــو االحســان إلــى مــن  -١
بالشرع ، ويمكن أن يكون منسوخا فــي بعــض االزمنــة كالقصــاص أحسن إليك وكف االذية عمن كف أذاه عنك . وعدل يعرف كونه عدال 

  )305ص ،1404د ( راغب اصفهاني، وأروش الجنايات ، وأصل مال المرت
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در بطن روابط اجتماعي و به صورت عدالت توزيعي مورد توجــه باشــد و هم آنچنان كه دوگي بيان مي كرد 
   )189ص ،1352(كاتوزيان، 

فضيلتي جامع و برتر: در اين نظر، بر خالف عقيده پيشين، عدالت ارزشي مســتقل ) عدالت به عنوان ومد
ســت. افالطــون در كتــاب هاآننيست بلكه مفهومي جــامع و در برگيرنــده تمــام  از ساير هنجارهاي اخالقي

نمايد و معناي خــاص . او عدالت را به دو معني خاص و عام تقسيم مي كندميجمهوريت به اين معنا اشاره 
آن را برابر دانستن افراد در كسب ســود و منفعــت و انجــام وظــايف اجتمــاعي، و معنــاي عــام عــدالت را در 

شــايد بتــوان )  251ص ،1350مامقــاني، ؛ 3، ص1386بردارنده تمام ارزشهاي اخالقي مــي دانــد. (ســروش،
بــر اســاس ايــن دوم تطبيــق داد.  عنــايمقراردادن هر چيز در جاي خود را با يعني عدالت از تعريف مشهور 

رعايت آن زمينه را براي هر نوع رشد فردي و اجتماعي فراهم مــي  شود وتلقي ميتعريف عدالت ام الفضائل 
  آورد.

  مفهوم عدالت در فقه )2
 .كنندتبيين مي ، طالق و قضاوتشرايط امام جماعت در نماز ،فقها عدالت را به نحو رايج در مباحث شهادت

ال در فروع مختلف ديگري هم از آن بحث شده است. به عنوان نمونــه در شــرايط ارزيــابي ارش در با اين ح
، مكــي عــامليمبحث خيار عيب بيان گرديده مقوم لزوما بايد فردي عادل بــوده و در مظــان اتهــام نباشــد. (

ل از ). شيخ انصاري در مبحث حرمت غيبت روايت علقمه را بــه نقــ290ص ،1365؛ نجفي، 288ص ،1414
هر آنكس كه با چشمانت گناهي از او نديدي و بر ارتكــاب گنــاه از «كه به موجب آن  كندميالمحاسن نقل 

عالمــه . )130ص ،1383(انصــاري،  1...»جانب او شهود شهادتي نداده باشند عادل است...و شهادتش مقبول
داند كــه ظــاهري ايمــاني  كه ايشان عدالت را صفت فردي مي كندميحلي از كتاب نهايه شيخ طوسي نقل 
وعــده عــذاب داده اســت  هــاآنو اجتناب از كبائري كه خداوند بــراي  2داشته و به ستر و عفاف و كف نفس

كند عدل، ورع از حرام خداوند و عمل . شيخ مفيد در المقنعه بيان مي)420ص ،1418. (حلي، معروف باشد
دل به عنوان يكي از شرايط شهادت، آن را متوقف بر به واجبات ديني است. ابن براج در المهذب و در بيان ع

؛ 482ص ،1418(حلــي، بلوغ، كمال عقل، ظاهر ايماني، عفاف و  اجتناب از اعمال قبيح شــرعي مــي دانــد. 
؛ 99ص ،1420(اردكــاني،  بنابراين عدالت در اين معنا يــك صــفت فــردي اســت .)164، ص1383انصاري، 
عدالت فاقد حقيقت شرعيه و متشرعه است. در واقع آنچه مفهوم  الزم به ذكر است). 500، ص1377خويي، 

؛ 99ص ،1402عدالت مطرح شده است مبتني بر معناي لغوي و عرفي آن اســت (اردكــاني، در فقه پيرامون 
بنابر مطالب پيش گفتــه )  637، ص(ش)1375؛ تبريزي، 19ص ،1419قزويني، ؛ 251ص ،1350مامقاني، 

صــفتي يعنــي و معامالت بيشتر تاكيد بر جنبــه فــردي بــودن عــدالت اســت .  گفت در فقه عبادات توانمي
عنــوان  فرد از انجام معاصي خودداري كند در حالي كه آنچه مورد بحث مــا تحــت شودمينفساني كه باعث 

  . كندميترين اصل اخالق است كه در مورد عدالت فردي نيز تعيين ضابطه قاعده عدالت است ، بنياني
  
  
  

                                                 
  »من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، و لم يشهد عليه شاهدان، فهو من اهل العداله و الستر و شهادته مقبوله...«  -٢
 احكام شرع را داشته باشد. يعني در شكم، فرج و دست و زبانش پرواي -3
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  مفاهيم مشابه و عدالت) 3
انصاف به معني خاص خود در بر گيرنده مفهوم برابري و تساوي و از ماده تنصيف است.  ) انصاف:1-3

اگرچه از نظر لغوي نيز عدل را به همين معنا دانسته اند اما بايد گفت هر دو مفهوم عدل و انصاف در معناي 
. در واقع عدل و انصاف الزاما به معني تســاوي كندميعام خود استفاده مي شوند كه فراتر از برابري را افاده 

نيست. بر همين اساس بيان شده است كه مثال در مورد نرخ عادله، مراد فقها نرخي برابر نيست بلكه قيمتي 
) همچنــين 814ص ،1363لنگــرودي، جعفــري با توجه به شرايط و كيفيت كاال تعيين شود. (بايد است كه 

يكي از شركا در ازاي انجام عملي خاص، سهم بيشتري داشته باشــد و  ،نون مدنيقا 575اگر به موجب ماده 
. در ايــن دادگاه بر اســاس آن راي خواهــد داددر اين مورد اختالف نظر حاصل شود، در فرض اعتبار توافق، 

ان مبتني بر تساوي و برابري نيست. به همين علت بيانصاف است اما  بر اساسصورت حكم دادگاه عادالنه و 
. )307ص ،1408قلعجــي، ؛ 36ص ،1382نصــري، شده است كه عدل و انصاف را بايد مترادف هم دانست (

برخي از فقها لزوم رعايت انصاف را در كنار مواردي چون شكر منعم و يا قبح كذب مضــر، از مســائل عقلــي 
مــدوح بــودن آن را احــراز م توانميدانسته و معتقدند بدون نياز به بيان شارع و مبتني بر تحليل عقلي نيز 

) با توجه بــه ايــن نظــر انصــاف نيــز 54ص ،1410؛ حلي، 83ص ،1414، همو 47ص ،1400كرد. (طوسي، 
دل و در علــم اخــالق نيــز عــمفهومي عرفي است كه همچون عدالت فاقد حقيقت شرعيه و متشرعه اســت. 

عدل به عنــوان ارزش اما الت است. دانند. ارزش تساوي و برابري ارزش خادم عدانصاف را فراتر از تساوي مي
بين  نويسندگانمخدوم موضوعيت دارد و معيار فضيلت بودن برابري، تحقق عدل است. با اين حال برخي از 

و معتقدند عدالت و انصاف اگرچه به هم شبيه اند  تفاوت قائل شده هاآنعدالت و انصاف از نظر منبع موجد 
در حالي كه انصاف از مفاهيم مرتبط با علم اخالق اســت. بــه عنــوان اما ارتباط عدالت با حقوق بيشتر است 

كند مديون دينش را وفا نمايد در حالي كه ممكــن اســت انصــاف نه بيان شده است كه عدالت حكم مينمو
احساس مبهمي است از عدالت كه در مقام اجراي قواعــد حقــوق «حكم به امهال به او دهد. بنابراين انصاف 

ماده  قانون مدني و 277ماده ». شودمياص د و وسيله تعديل و متناسب كردن آن با موارد خ...بوجود مي آي
مــوثر اســت. (كاتوزيــان،  هــاآن) از نمونه قوانيني است كــه انصــاف در  2و  1قانون مسئوليت مدني (بند  4

  )679ص ،1377
چه انصاف در لغت به معنــي عدالت و انصاف را به يك معني دانست. در واقع اگر توانمي رسدميبه نظر 

) اما همانگونه كه پيشــتر 185ص ،1419(شيرازي،  كندميعدالت مفهومي اعم از آن را القا  وتنصيف است 
واژه انصاف را در همان معناي عدالت به كار مي برد. به عالوه برخي از فقها ماننــد  ،بيان شد استعمال عرفي

 ،1419(قزوينــي،  1ا نيز به معنــي برابــر بــودن دانســته انــدعدالت ر شيخ طوسي، عالمه حلي و ابن ادريس،
هاي بيان شــده عرف، در معنايي واحد است و تفاوتو لفظ در ). بنابراين بايد گفت به كار بردن اين د18ص

  حاصل دقت نظر علمي است و نه استنباط عرفي.
ريــه مزبــور را مــورد اشــكال ظادله ن ،در برخي موارد فقها در بررسي نظريه اي خاص، با استناد به انصاف

در چنين فرضي انصاف به معناي مورد نظر ما (منطبق با عدالت ) به كار دهند. بايد توجه داشت كه قرار مي

                                                 
 به معني مساوي بودن آن دو است. هاآنطبق اين معنا در بيان وزن دو شي عدل بودن  - 1
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تــوان بــه و نمــينرفته است بلكه صرفا بيانگر اين نكته است كه ادله مورد بحث براي اثبات ادعا كافي نبوده 
  . 1استناد نمود هاآن

يكي از قواعدي كه در برخي آثار فقهي به آن اشــاره شــده اســت قاعــده  :و انصاف) قاعده عدل 2-3
مال مورد دعوا، مورد مطالبه چند نفــر اســت. كه عدل و انصاف است. زمينه اجراي اين قاعده در جايي است 

ادعاي براي  هاآناگرچه علم اجمالي وجود دارد كه مال مزبور براي يكي از طرفين ادعا است اما هيچ يك از 
؛ 105ص ،1386(الخــرم آبــادي، . تو يا به هر علت رسيدگي بــه دعــوا ممكــن نيســخود اقامه دليل نكرده 

آنچه به بحث ما مرتبط است اينكه قاعده عــدل و  ).132ص ،1420؛ الكريمي، 159ص ،1417المصطفوي، 
 تــوانميل و انصــاف را با قاعده عدالت كه مورد نظر ما است متفاوت است. قاعده عد به معناي مزبور انصاف

زيرا با توجه به مطالب مزبور هيچ مبنايي براي تقدم ادعاي يكــي از  ،مصداقي از اجراي قاعده عدالت دانست
در نتيجه تنصيف مال در اين فرض مبنايي عادالنه دارد. به ديگر ســخن ايــن قاعــده از  .طرفين وجود ندارد

شوند. به عالوه قاعده عدل و انصاف به مانند قاعده قرعــه ه برابري و عدالت منطبق بر هم ميمواردي است ك
حكم معلوم است امــا اثباتــا  ،معضلي اثباتي وجود داشته باشد. يعني در مقام ثبوتمختص موردي است كه 

زمينه اجراي آن در اختالفات مالي دانسته شده است در حالي كه قاعده  مچنينرفع مشكل ممكن نيست. ه
 ،1386(علــي اكبريــان،  ل معضالت اثباتي دارد و نه محدود بــه امــور مــالي اســت.حعدالت نه اختصاص به 

  )96ص ،1388؛ اصغري، 174ص
قاعده نفي عسر و حرج از قواعد مشهور فقهي است كه مبناي آن نفي  ) قاعده نفي عسر و حرج:3-3

ت كــه طبــق قاعده عسر و حــرج بحــث از ايــن نكتــه اســدر . )284: 1417(مير فتاح،مشقت در دين است. 
حكــم كــرد)، يــا يطاق است (كه نتوان بر اساس آن داق عسر و حرج است به مانند ماالشريعت آيا آنچه مص

آن را مانند موقعيت ما دون العسر دانست و مكلف را به انجام تكليــف الــزام نمــود؟ در توجيــه ايــن  توانمي
زيرا تكاليف شرعي اصالتا بــراي  ،است خداوندقاعده بيان شده است كه مبناي اين قاعده لطف و عادل بودن 

 ،1419بجنــوردي، ؛ 286ص ،1417(ميرفتــاح، دوري از گناه به عنوان مهلكــه عظمــي ايجــاد شــده اســت. 
كه مبناي آن  كندميبررسي اجمالي قاعده عسر و حرج اين نكته را معلوم . )15ص ،1380؛ موسوي،249ص

را مرتبط با قاعده عدالت دانســت. بــر همــين اســاس  آن توانميپذيرش عدالت تشريعي است و از اين نظر 
بيان شده است كه در واقع اعمال قاعده نفي عسر و حرج، نتيجه پذيرش قاعده عدالت و از طرق تاثير آن بر 

) اما بايد دانست كه قاعده عدالت فراتر از 98ص ،1374؛ حسيني، 278ص ،1386فقه است. (علي اكبريان، 
حقيقت قاعده نفي عسر و حرج يكي از مصاديق اجراي قاعده عدالت اســت. امــا  قاعده عسر و حرج است  در

اجراي قاعده عدالت منوط به وجود مشقت و سختي نيست. بنابراين ممكــن اســت در فرضــي بتــوان قاعــده 
تــوان گفــت و حرج را اجرا نمود. در نتيجه مــيعدالت را اجرا كرد اما بواسطه نبود مشقت نتوان قاعده عسر 

  د مستقل از آنان اعمال شود.توانميكند و قاعده عدالت عدالت بي نياز نميقواعد مزبور ما را از قاعده وجود 

                                                 
 هــاآنبه عنوان مثال سيد محمد كاظم طباطبايي در حاشيه خود بر مكاسب، در مورد احاديثي كه براي اثبات لزوم وجود  لفظ در بيع به   -2

، ص 1، ج1418(حاشيه مكاسب، موسسه اسماعيليان،  » و االنصاف عدم االشعار في شي من هذه االخبار بما ادعاه: «كندمياستناد شده بيان 
 ةبمعني العقوبه االخروية و الدنيويــ ةاالنصاف انه ال يستفاد منه ذلك ازيد من رفع قلم المواخذ) و يا در مورد حديث رفع نيز بيان مي نمايد: 76

) بنابراين منظور ايشان از به كار بردن انصاف اين است كه  منطبق بــا اصــول 114(همان، ص  »فاد ازيد من ذلككالحدود و القصاص و الست
 لفظيه يا ساير اصول و قواعد، مدلول ادعا شده اثبات نمي گردد.  
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  ) بررسي مفهوم و ادله قاعده عدالت و گستره اعمال آن:ب
پذيرش عدالت به عنوان يــك قاعــده فقهــي  :آنمعيار قاعده فقهي بودن مفهوم قاعده عدالت و ) 1

قيد حكم اســت و از آنجــا مي است كه در كليه احكام شرعي، انطباق با عدالت متضمن قبول اين مبناي كال
شــود. در نتيجــه ن جز با مراجعه به عرف معلوم نميكه عدالت مفهومي عرفي است، تبيين مفهوم و قلمرو آ

ارع كــه در گذشــته عادالنــه اين امكان وجود دارد كه بواسطه تغيير ديدگاه عرف نسبت به عدالت، حكم شــ
شد امروزه به علت ناعادالنه بودن اجرا نشود. به تعبير ديگر قاعده عدالت بدين معنا است كه شــرع ي ميتلق

توافق عرفي در مورد عدالت را به رسميت شناخته و پذيرفته است كه اعتبــار احكــام مــادامي اســت كــه بــا 
تاســيس قاعــده عــدالت را ق استنباط عرفي مزبور مغاير نباشد. عدم قبول هريك از اجزاي ذكر شده در فــو

سازد. مثال اگر گفته شود احكام شرعي ثابت و اليتغير بوده و به بهانه تغيير ديدگاه عرف در مورد منتفي مي
پــذير نيســت. همچنانكــه  ، مسلما پذيرش عدالت به عنوان قاعــده امكــانرا تغيير داد هاآن توانميعدالت ن

در پاســخ بــه ايــن مين نتيجــه را محقــق مــي ســازد. مصلحت خفيه در وضع احكام شرعي ه پذيرش وجود
ده فقهي، گزاره اي قاعبايد گفت عدالت را به عنوان قاعده اي فقهي پذيرفت يا خير؟  توانميكه آيا  پرسش

تواند منشا استنباط حكم جزئي شود. در واقع حكــم منــدرج در قاعــده فقهــي بــه عنــوان كلي است كه مي
بتوان آن را شامل تمام اصناف  شودميلكه داراي كليتي است كه سبب محمول اختصاص به موضوع ندارد ب

عدالت يا هر موضوع ديگــري را بــه عنــوان قاعــده فقهــي  توانميحكم دانست. تنها در اين صورت است كه 
است چراكــه بــا ايــن مبنــا، عــدالت پذيرفت. نتيجه اين وضعيت تداخل و تعارض قاعده مزبور با ساير قواعد 

د بــه عنــوان ابــزاري توانــميو در عرض ساير قواعد فقهي محقق شود. در اين صورت فقيــه  تقالًمستواند مي
 ،1386كند و تعارض آن را با ساير قواعــد رفــع نمايــد. (علــي اكبريــان،  دهجهت استنباط حكم از آن استفا

صــرفا ت رسد تاسيس قاعده فقهي عدال. به نظر مي)70ص ،1385؛ ابن تراب، 8ص ،1385؛ نقيبي، 164ص
اي فقهي مستلزم زيرا پذيرش اعتبار عدالت به عنوان قاعده ن پذير استاكا بازنگري در مباني كالمي فقه امب

تفكيك فقه معامالت و فقه عبادات و پذيرفتن عرف به عنوان منبع اصلي تحليل معامالت از يك سو و مقيد 
در آينــده بــه چنانكــه امــا سوي ديگر اســت. از آن  بودن احكام فقهي به لزوم رعايت عدالت به معناي عرفي

بــه رســميت اي فقهــي به علت نپذيرفتن اين مباني، عدالت را به عنوان قاعــدهتفصيل ذكر خواهد شد فقها 
   .اندنشناخته

  ) ادله قاعده عدالت:2
  براي اثبات قاعده بودن عدالت به آيات متعددي استناد شده است كه عبارتند از: :) آيات قرآن1-2

. كندميبه موجب بخش پاياني اين آيه خداوند نسبت به بندگان ظلم ن 1سوره آل عمران: 182آيه  يك)
تــوان آن را بــه عنــوان مــي نيستتخصيص  قابلگيرد و چون آيه عدالت تشريعي را هم در بر مياطالق اين 

براي اثبات قاعــده عــدالت نتوان آيه مزبور را مبنايي  رسدميبنظر  يكي از ادله قاعده بودن عدالت بيان كرد.
توانــد بــراي اثبــات كنــد، مــدلول آن مــيشريعي نيز ميزيرا حتي اگر بپذيريم كه آيه افاده عدالت ت ،دانست

توان گفت كه ظاهر آيه با اين مبنــا ســازگارتر احكام شرعي نيز بكار رود. حتي ميتضميني بودن عدالت در 
عادالنه از سوي شارع مقدس جعل ست بنابراين حكمي نافات خداوند ااست زيرا مطابق آن عدل صفتي از ص

وي كه بتوان آن را بــه شــارع منتســب حنشده و صرف رعايت روش ضابطه مند فقهي در استنباط حكم به ن
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نمود، براي تحقق عدالت كافي است حتي اگر در زمان فعلي شرايط عمومي جامعه چنين حكمي را عادالنــه 
آدمي بتواند حكمت يا علت تمام احكام صــادره از طــرف شــرع را درك كنــد.  ندانند. زيرا اينگونه نيست كه

به همين علت برخي بيان كرده اند اصوال اين آيــه  )190ص ،1376؛ مهريزي، 120،ص1386(علي اكبريان، 
را نبايد در مقام تشريع به كار گرفت زيرا بر خالف مفاد قاعده عدالت، اين آيه مالزمه اي براي انطباق  حكم 

شود كه خداوند ظالم نيست اما اينكــه اين آيه بيش از اين استنباط نمي . ازكندميخداوند و نظر عقال بيان ن
اده كــرد بحثــي علــي حــده از عرف استنباط كرد يا بايد از شرع استف توانميتعيين مصداق ظلم و عدل را 

  1)344ص ،1386توان از آيه آن را فهميد. (علي اكبريان، است كه نمي
خوانــد و بيــان را مياين آيه به صراحت ايمان آورندگان را به رعايــت عــدالت فــ 2:ائدهسوره م 8آيه  و)د
يد دانست كه ايــن آيــه در صــورتي ابتدا با )5ص ،1388، يتي نزديك به تقوا دارد. (اصغريكند عدل شانمي
امــر  زيــرا اثبات كــردتوافقي را اعتبار عدالت بتوان بر اساس آن تواند اثبات كننده قاعده عدالت باشد كه مي

را در مورد عــدالت پذيرفتــه  هاآنه مومنان نشان از آن است كه شارع توافق ببدون قيد و خطاب فرا زماني 
آن، ضرورتا بايد آن را  است. در واقع اگر شارع معناي خاصي از عدالت را مدنظر داشت در مقام امر به رعايت

فهمد ثانيا (گروه مومنان) معناي عدالت را ميآن است كه اوال مخاطب كرد. سكوت شارع نشان از تبيين مي
. به عالوه از نظر زبــان شناســي هــم مخاطــب معــاني را استاين برداشت و فهم از عدالت مورد تاييد شارع 

كند و اگر خطابي در گذشته صادر شده باشد نيز اين قاعــده صــادق نطبق با دريافت و فهم خود درك ميم
مقوله برده احكام شارع در معامالت همواره منطبق بر حكم عرف زمانه است. به عنوان مثال تيجه است. در ن

شد مورد پذيرش شــارع نيــز قــرار گرفتــه الم، طبق قواعد عرف ظلم تلقي نميداري چون در روزگار بدو اس
قبيح تلقي شود. است اما شارع تالش كرده است تا به تدريج و بر اساس رشد فكري جامعه چنين پديده اي 

برده داري را نمي پذيرنــد حكــم شــارع منطبــق بــا عــرف  ،پس امروزه نيز كه عقال بر اساس ارتقاي انديشه
(علــي شــود. ن حكــم جــواز بــرده داري در ســابق مــيگفت حرمت برده داري جايگزي توانميخواهد بود و 

   3)116ص ،1386اكبريان، 
خداوند به رعايت عدالت و احسان اســت. بيــان شــده اســت مفاد اين آيه امر   4سوره نحل: 09آيه  سه)

ســت و چــون احســان مســلما هاآناي مشترك در مورد هــر دو ان از اعمال ضابطهعطف عدل به احسان نش
. در د آن بر اساس فهم عرفي تفسير شــودمفهومي مبتني بر دريافت و درك عرف است، عدالت نيز بايد مانن

را براي اثبات قاعده عدالت به كار گرفــت زيــرا داللتــي بــر عــدالت تضــميني توان مفاد آيه مزبور نتيجه مي
ممكن اســت بــر ايــن  .)59ص ،1385؛ ابن تراب، 9ص ،1385؛ نقيبي، 191ص ،1376مهريزي، . (كندمين

خداوند  اين امكان وجود دارد كهتفسير اين گونه ايراد شود كه موضوع اين آيه نيز امري شرعي است چراكه 
حسان را ضمن احكام خود تضمين كرده باشد و مراد از رعايت احســان و عــدالت، اجــراي احكــام عدالت و ا

. در پاسخ به اين ايراد بايد توجه داشت كه تفسير احكام و خطابات شارع را بايد بر اساس سياق استشرعي 
ه نه در زبان عرفي رايج انجام داد. تحليل اخير با نوع بيان شارع سازگار نيست يعني امر با واسط هاآنمعهود 

موضــوعات نمــي است و نه در ادبيات كالمي شارع سابقه دارد. به عالوه شارع و احكــام شــرعي بــه تعريــف 
                                                 

  گفت وگو با حجت االسالم و المسلمين شهيدي -1  

وَ اتَّقـُـوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ  أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنĤَنُ قَوْمٍ عَلىي -٢
 نخَبيرٌ بِما تَعْمَلُو

  و المسلمين مبلغي گفت و گو با حجت االسالم -3

  نإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسا -٤



 ٨

ها را تبيين مي كنند. عدالت و احسان نيز موضوعاتي است كه فراتر از شرع مورد فهــم پردازند بلكه حكم آن
  دالت را مفهومي تضميني در احكام شرع دانست.پس نبايد بر اساس اين آيه ع .استو دريافت انسان 

نيز بيانگر ظلم نكردن خداوند نسبت به بندگان است.  1: بخش پاياني اين آيهسوره فصلت 46آيه  چهار)
  آل عمران بيان كرديم درمورد اين آيه نيز قابل بيان است.  182تمام مطالبي كه در مورد آيه 

كــار بــرد و پيــروان  بات قاعده عدالت و عدالت تضميني، هر دو ، بهتوان براي اثمي يعني مفاد اين آيه را
هــا و مبــاني هــر دو گــروه ، در پيش فرضاختالفموضع توانند به اين آيه استناد كنند زيرا هر دو گروه مي

  2است
الظلــم ام «از جمله براي اثبات مفاد قاعده عدالت به روايات متعددي استناد شده است.  :) روايات2-2
؛ مهريزي، 126 ، ص1388(اصغري، » بالعدل تصلح الرعيه«و يا » عمرت البلدان بمثل العدل ما«يا » ائلالرذ

براي اثبات قاعده عدالت به كار گرفت زيرا مفاد تمــامي  توانميهيچ يك از اين روايات را ن )189ص ،1376
ي عدل و ظلم هــيچ بيــاني در بيان فضل عدل و ممدوح بودن آن است. به عالوه در مورد منبع شناساي هاآن

  توان از ظاهر كالم استنباط كرد.عدالت تضميني را مي هاآنروايات مزبور نيست اگرچه در برخي از 
عدالت را بــه  توانميبر اساس همين اجماع بيان شده فقها بر حسن عدالت اجماع دارند.  :) اجماع3-2

اجماع نيز دليل  رسدميبه نظر  . )60ص ،1385 ؛ ابن تراب،126ص ،1388، (اصغري عنوان قاعده پذيرفت.
له نيز بين حسن عــدالت و قاعــده بــودن حمحكمي براي اثبات عدالت به عنوان قاعده نيست. زيرا در اين مر

مــولفين اســتناد . به عالوه همان گونــه كــه تنباط شده استسآن خلط صورت گرفته است و از اولي دومي ا
  ماع فوق مدركي است.كننده به اجماع ذكر كرده اند اج

بيان شده عقل قطعي، اساس بودن عدالت را مي پذيرد و اصوليون اماميه با پذيرش حســن  :) عقل4-2
در آينده بيــان . )131ص ،1388و قبح ذاتي ، اصلي ترين مصداق حسن عقلي را عدالت مي دانند. (اصغري، 

ح عقلي اعمال دارد. بنابراين اگر اثبــات خواهيم كرد كه قاعده تلقي كردن عدالت ريشه در نظريه حسن و قب
  آن را براي اثبات قاعده عدالت به كار گرفت. توانميشود فقها به اين نظريه معتقدند 

آن هــم مشــروط بــه از آيات و استنباط عقل ( تعداديغير از  رسدميبا توجه به ادله مورد اشاره به نظر 
راي اثبات قاعده عدالت معتبر نيست. در واقع همانگونــه پذيرش نظريه حسن و قبح ذاتي اعمال) ساير ادله ب

فضــيلت بــودن عــدالت و اثبــات كه بيان شد موافقين قاعده عدالت در استناد به ادله مزبور گــويي در مقــام 
ارزشمندي آن بوده اند در حالي كه محل نزاع ضرورت و امكان رجوع به عــرف در تبيــين مفهــوم عــدالت و 

توان عدالت را بــه عنــوان زيرا تنها در اين صورت است كه مي اساس داوري آن است. توانايي تغيير احكام بر
   اي فقهي به رسميت شناخت.قاعده 

  گستره اعمال قاعده عدالت )3
زيــرا متعلــق ايــن بايد اشاره كنيم كه مبحث عبادات تخصصا از شمول قاعده عدالت خــارج اســت.  نخست 

درك و فهم عرفي را داشته باشد در حالي كه عبادات از مقولــه  قاعده موضوعاتي است كه قابليت تفويض به
آن را به ارتكاز عرفي احاله كــرد  توانميتعبد است و چون اصالتا مفهومي شرعي است، بر خالف معامالت، ن

                                                 
  دما رَبُّكَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبي -٢
( در گفت و گو بــا آيــت ا... صــانعي) و بــراي ديــدن  272و 267ده عدالت رك علي اكبريان، همان، ص براي استناد جهت اثبات قاع  -3
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اما در مورد امور غير عبادي قلمرو ايــن قاعــده بــه تحليــل ارتبــاط شــرع و  1)73ص2،1386(علي اكبريان، 
قطعــي  برخي معتقدند آنچه مورد پذيرش مســلم و. كه در بخش بعد به آن مي پردازيم ست عدالت منوط ا

. همين گزاره بنيادي تــرين دســتور شــرع در از جانب شارع است است، برانگيختن مكلفين به رعايت عدالت
بنابراين مورد عدالت است. اما تعريف و تبيين مصاديق عدالت در هر زمان و مكان به عرف واگذار شده است. 

تمام احكام را بواسطه تغيير مصداق عدالت تغيير داد. در ديدگاه ديگر، عدالت زماني به عرف واگذار  توانمي
زيرا در مواردي كه به صــراحت حكمــي شــرعي وجــود دارد و بــر  ،شده است كه شارع حكمي نداشته باشد

به بهانه تغيير مصاديق عدالت  توانيمن ،مبناي فرض عادل بودن شارع و با پذيرش جاودانگي و ثبات احكام
حكم را تغيير داد. اما در مواردي كه در موضوعي خاص هــيچ حكمــي بيــان نشــده و بــه اصــطالح موضــوع 

ارتكاز عرفي را براي تعيين عدالت به كار برد. همچنــين اســت  توانمياست » منطقه الفراغ«مشمول عنوان 
 ،1384؛ شبستري، 54ص ،1384(سروش،  حكم قرار دهد.در جايي كه خود شارع موضوعي عرفي را متعلق 

در بررسي نظرات مزبور بايد گفت كه آنچه فقها مبناي عمل خود قــرار داده انــد حجــت پنداشــتن . )43ص
حكمي است كه با توجه به ادله شرعي و بر اساس روش فقهي استنباط شده است. به تعبيــر ديگــر در فقــه 

فضيلت بودن آن است. به عالوه مباني كالمي فقه بر  ،ارع در مورد عدالتپذيرفته نشده است كه تنها پيام ش
ريافــت زيرا اگــر بــا عقــل و د ،تواند مباني و علل تمام احكام را درك كندتوار است كه انسان نمياين امر اس

بايــد  هاي خود را داشت نيازي به شرع، به عنوان منبعي مســتقل، نبــود. بنــابراينخود توانايي رفع تمام نياز
گفت پذيرش ديدگاه اول (پذيرش اعمال قاعده عدالت در تمامي ابواب و احكام) مستلزم بازنگري و اجتهــاد 

حالي كه پيروان قاعده عدالت بــدون اثبــات در )169ص ،1386(علي اكبريان،  جديد در مباني كالمي است
ها و مبتني بر فضيلت بــودن مثال ها در فرآيند استنباط فقهي، صرفا بر اساس برخياين مباني و پذيرش آن

  اند. عدالت، حكم به تاسيس قاعده عدالت كرده
قانون مدني اســت كــه مقــرر  945ي كه يكي از مولفان موافق با قاعده عدالت ذكر كرده است ماده مثال 

اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مــرض قبــل از دخــول بميــرد زن از او ارث «مي دارد: 
. ســوال »ي برد ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مــرض بميــرد زن از او ارث مــي بــردنم

وجه بميرد. مطرح شده در مورد فرض عكس اين ماده است يعني در جايي كه پس از عقد و قبل از دخول ز
ض در نصــوص شــرعي بيان شده است در مورد اين فــر توان مفاد ماده را اجرا كرد؟آيا در اين فرض هم مي

حكمي وجود ندارد اما بر اساس قاعده عدالت بايد چنين حكم داد كه در اين صورت زوج نيــز از زوجــه ارث 
  . )4، ص1388 نخواهد برد (اصغري،

مناسب است جهت نشان دادن اختالف رويكرد فقها و پيروان قاعده عدالت، به بررسي فقهي همين مثال 
و حقوق به اين سوال چه پاسخي داده شده است. رويكرد بــه ايــن مســاله در  معلوم شود در فقه بپردازيم تا

فقه به دو گونه است: برخي معتقدند چنين نكاحي اصوال باطل است به همين علت موجبات ارث نيز محقق 
جعفــري ؛ 210ص ،1416بنابراين هيچ يك از طرفين از هــم ارث نمــي برنــد (فاضــل هنــدي،  .نخواهد بود
توان به استناد قاعــده عدم ارث بردن طرفين از هم را نمي. با پذيرش بطالن نكاح )94ص ،1375لنگرودي، 

زيرا قاعده عدالت قادر است حكمي را كه بر طبق اصول و قواعد ديگر به دست آمــده تغييــر  ،عدالت دانست
رث حكــم دهد در حالي كه در اين فرض اصالتا نكاحي بوجود نيامده است و هيچ يك از اصــول بــه تحقــق ا

واياتي كه چنين نكــاحي را ر از فقها نكاح مزبور را باطل ندانسته و معتقدند در مقابل گروهي ديگر دهد.نمي
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به موت، تمام آثار نكــاح بــار  به اين معني كه در نكاح مريض نزديك .دانند بيانگر عدم لزوم آن اندباطل مي
زيرا در اين صورت دخول هم غير شرعي است و  شود نه اينكه صحت و بطالن حقيقي عقد مدنظر باشدنمي

. به نظر ما تحليل اخير اقوا است و تنها با پذيرش اين نظر است كه بحث 1شودميحتي شبهه دور نيز مطرح 
ين زمينه حكم بــه ارث نشان مي دهد كه فقها در امنابع از ارث بردن زوج از زوجه قابل طرح است: مطالعه 

ه استدالل مي كنند كه قاعده اوليه (منطبق با روايات) مســتلزم تحقــق ميــراث و اينگوندهند بردن زوج مي
هــم بيــان  945از اين قاعده كلي تنها يك فرض خاص استثنا شده كه در مــاده  زوجين بواسطه نكاح است

شده است. اين فرض استثنايي را بايد به قدر متيقن مورد عمل قرار داد و هر فــرض مــورد ترديــد مشــمول 
 ،1404؛ طباطبــايي، 239ص ،1382، عاملي؛ 187ص ،1414لي (تحقق ارث) خواهد بود. (روحاني، قاعده ك

  ) 366ص
يز برخي در حقوق ن  .2برخي از فقها با توجيه اين حكم و بيان حكمت آن همين نتيجه را تاييد كرده اند

جود ندارد. در واقع با شك اصوال اقتضاي ارث و 945اند در فرض بيان شده در ماده از حقوقدانان بيان نموده
) در مقابــل اكثريــت 218ص ،1375لنگــرودي، جعفــري بــه تحقــق ارث حكــم كــرد ( توانميدر مقتضي ن

زبور در مــاده حقوقدانان با همان تحليل مبتني بر اصل و استثنا و اكتفا به متيقن در حكم استثنايي، حكم م
؛ 312ص ،1381، كننــد (امــاميج اعمــال مــيتنها در فرض فوت زورا دانند و آن را حكمي خاص مي 945

 ،1381؛ عبــده، 572ص ،1381؛ كاتوزيــان، 470ص ،1382لنگــرودي، جعفــري ؛ 194ص ،1384شــهيدي،
حقوقــدانان از و در فرض مزبور بيان شده است، فقهــا كه كه قطع نظر از حكمي  شودميمالحظه  .)296ص

ستفاده نكرده اند بلكه با توجه به اصول و قواعد ديگــر يند استنباط خود اآاي به نام قاعده عدالت در فرقاعده
اي از اســتفاده از نشــانه انــدخالف آنچه پيروان قاعده عدالت بيــان كردهبردر واقع  .موضوع را حل نموده اند

فقــه، بــه  يافزون بر اينكه به دليل مباني تحليلــشود. هاي فقها ديده نميقاعده عدالت در فقه و در استدالل
بنابراين بــراي  دانند.رسد فقها عدالت به عنوان يك قاعده فقهي مستقل را با مباني فقه، متعارض مينظر مي

    تاسيس قاعده عدالت بايد به تحليل مباني معارض آن، از جمله ارتباط شرع با عدالت، پرداخت. 
  شرع با عدالت: ) نظرات پيرامون ارتباطج
شرعي تنهــا ايــن  ن نظريه بر اين نكته استوار است كه منابعپايه اي ) نظريه غير فقهي بودن عدالت:1

داري كــرده اســت. چــون عــدالت از اهــداف از عدالت و رويكرد عادالنه جانب كند كه شارعنكته را اثبات مي
 ،1384(شبســتري،. اســتشــارع  مــورد تاييــدشارع است پس هر رفتاري كه منجر به تحقق آن شــود نيــز 

را نبايد فراموش كرد كه در معامالت بــرخالف عبــادات وجــود مصــلحت خفيــه به عالوه اين نكته  )158ص
منتفي است. بنابراين اگر بواسطه تغيير اوضاع و احوال، اجراي حكمي مغــاير فهــم عرفــي از عــدالت بــوده و 

، نبايد به اين استدالل كه حكم منتسب به شارع داراي مصلحت و مبتني بر شودمياجراي آن ظالمانه تلقي 

                                                 
  طبق اين ديدگاه صحت نكاح منوط به نزديكي و صحت نزديكي منوط به نكاح است. -١
االحكام لة لترتب جمالعقد ولزومه الموجب  حةماتت هي في مرضه الذي عقد فيه قبل الدخول بها ففي توريثه منها اشكال ينشأ من ان صو لو  -1

 ةوهو موته خاصــ ةفيقتصر فيه على مورد المعتبر ةفي الكتاب والسن ةعلى الدخول أو البرء ومن ان الحكم على خالف االصول المقرر فةعليه موقو
الثــاني باحتمــال كــون  وهذا اقوى وفاقا للروضة لمنع الدليل االول واحتمال الفرق بين موته وموتها في مرضه حيث منع عن االرث في االول دون

حــال ة مراعــا ةاخرى كون الحكمــ ةعليهم وبعبار ةبادخال الزوج ةفي وجه المنع عن االرث مقابلة المريض بضد قصده من االضرار بالورث ةالحكم
   )367، ص1404(طباطبايي،  ةفيبنغي الحكم فيه بالصح ةمنعكس بل ةوهي في الفرض الثاني مفقود ةالورث
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لت است ولو ما به عنوان مخاطب نتوانيم آن را درك كنيم (مصلحت خفيه) آن را همچنــان اجــرا نمــود. عدا
بر اســاس به ديگر سخن اگر جامعه مسلمين نظام رفتاري خود را . )175 و ص 164، ص 1384(شبستري، 

ده اســت و عدالت است را مراعــات كــرمفهوم عدالت زمانه پي ريزي كند ركن ركين احكام شرع كه رعايت 
عدالت از مفاهيم مدرني است كه با ســعه اي كــه امــروزه مــدنظر  وانگهيهيچ مخالفتي با دين نشده است. 

را نيز بايد به اين مفهوم . به مانند هر امر مستحدث ديگري است متفكران است در گذشته مورد بحث نبوده
 ،1385ابــن تــراب، ( رش قرار داد.اصول و ذاتيات دين عرضه كرد و در صورت عدم مخالفت قطعي مورد پذي

  ) 220، ص 1384؛ شبستري، 54ص ،1384؛ سروش، 10 ، ص1385؛ نقيبي، 60ص
ترديد در توانايي بشر در تشخيص تمام مصاديق عــدالت،  مطرح شده درباره اين ديدگاه،ترين ايراد اصلي

هزار و چند ساله فقه هيچ و عدم وجود سابقه فقهي براي آن است به نحوي كه بيان گرديده در طول سابقه 
تغيير مفهوم و ، نظريهاين ). پيش فرض 167،ص1386يك از فقها اين نظريه را نپذيرفته اند. (علي اكبريان، 

يا مصاديق عدالت بر اساس رشد و ارتقاي فكري بشر است در حالي كــه ممكــن اســت ايــن تغييــر بواســطه 
شرع حاصل شود. بنابراين اينگونه نيست كــه پــذيرش  تعطيلي برخي احكام اسالم و انكار مباني و يا اهداف

  )170،ص1386عدالت به مفهوم عرفي همواره منطبق با خواست و اراده شارع باشد. (علي اكبريان، 
به موجب اين نظريه احكام جعل شده از طرف شارع مبتني بر  :) نظريه بالجمله شرعي بودن عدالت2

درك و تشخيص عادالنه يا ظالمانه بودن حكم را ندارد. پيروان اين عدالت است اما بشر به هيچ روي توانايي 
عقال با شارع اثبات نشده است. به همين علت موارد متعــددي  عقيده معتقدند مالزمه قطعي انطباق خواست

. وجود دارد كه شارع نظر عرف زمان را نپذيرفته و مثال آنچه عرف عدل مي پنداشته را ظلم تلقي كرده است
با نظريه حسن و قــبح شــرعي (تبعــي) اعمــال تطبيــق داد.  توانميكه مباني اين ديدگاه را  رسدمي به نظر

ل بودند از اگروه مخالف (معتزله) كه قائل به حسن و قبح ذاتي اعم مباحث ميان پيروان اين نظر (اشاعره) و
دو نظر را بايد در كتب فلسفي  مباحث بسيار دامنه دار تاريخ علم در اسالم است. لوازم و مباني هريك از اين

اينجا به ذكر همين ) اما در 117، ص1382لنگرودي، جعفري ؛ 48ص 1385،3پي گرفت (سروش، و كالمي 
الت نيــز كنيم كه پذيرش هريك از مباني فوق مستقيما بر نظريه مختار در مورد قاعــده عــدنكته كفايت مي
  .تاثير گذار است

كام شريعت بر اساس عدالت پذيرد كه احاين نظريه نيز مي: الت) نظريه في الجمله شرعي بودن عد3
شناسد. اين عقيده منبعي جهت اثبات آن به رسميت مي به عنواننيز اند اما در عين حال عرف را وضع شده

بر خالف ديدگاه قبل با قاعده مالزمه و حسن و قبح ذاتي مرتبط است. بيان گرديده اينگونه نيست كه عقل 
رك حسن و قبح تمام اعمال را داشته باشد بلكه ممكن است در برخي موارد خــاص بــا اســتفاده از توانايي د

زيرا بررسي خطابات شارع نشان مي دهد رعايت عدالت مورد امر قرار آموزه هاي شرع اعمال را ارزيابي كند. 
ه بــه شــكل مطلــق گرفته است و اين امر متوقف بر پذيرش موضع عقل و عرف در مورد عدالت است البته ن

  1)273ص ،1386(علي اكبريان، چراكه امكان تخطئه عرف از سوي شارع وجود دارد. 
ا به كه پيروان نظريه دوم عدالت ر كندميتيجه مطالعه اجمالي نظريات مطرح شده اين نكته را معلوم ن 

توانــد داند كه مــيي مياي فقهيه اول عدالت را قاعده. در مقابل نظر2پذيرندعنوان قاعده فقهي مستقل نمي
                                                 

 آيت ا... صانعي در گفت و گو با - 1
با رعايت احكــام شــرعي و عــدم  طبق اين نظر عدم پذيرش قاعده عدالت به معني فضيلت ندانستن آن نيست.  شودميبار ديگر تاكيد  – 2

  و نيازي به تاسيس قاعده اي مستقل نيست. شودميعدالت نيز تامين  هاآنتغيير 



 ١٢

نيــز  شــود. نظريــه ســومحكــم ســابق مربوط به معامالت و روابط اجتماعي موجب تغيير  موضوعاتدر تمام 
اســت. نظريــه دوم  ، متفــاوت ازپذيرد اما در مــورد قلمــرو اعمــال آن اي فقهي ميعدالت را به عنوان قاعده

بــه بهانــه  تــوانميشــود نص متواتر شــناخته مــيعنوان نص يا نكه به را پيروان عقيده سوم معتقدند آنچه 
آيد كه حكم مورد نظر مبتني بــر كار ميانطباق با عدالت زمانه، تغيير داد و قاعده عدالت تنها در صورتي به 

زيرا تنها در اين صورت است كه شارع جواز استفاده از عدالت به مفهوم عرفي  اطالق، تقييد و يا ظاهر باشد.
  . را صادر كرده است

  اشكاالت مطرح شده در مورد قاعده عدالت:) د
با توجه به ادله مختلف روايي و با اســتناد پذيرفت  توانمي ) تضميني بودن عدالت در احكام شرع:1

خط مشي خود قرار داده است. پس احكام صادره از را به آيات مختلف قرآن كه شارع عدل را پذيرفته و آن 
زي به تاسيس قاعده فقهي عدالت نيست. اشــكالي كــه پيشــتر هــم در مــورد سوي او نيز عادالنه است و نيا

شــته تضميني بودن عدالت بيان كرديم مقتضي است مكلفين هيچ درك و اســتنباطي از مفهــوم عــدالت ندا
وانگهي مفاد اين نظريه بيانگر در نظر داشــتن عــدالت در  .اي صحيح نيستباشند در حالي كه چنين عقيده

اما درباره اينكه تغيير مفهومي يا مصداقي عدالت چه تاثيري بر حكم ســابق  .ل حكم استهنگام وضع و جع
توان از نظريــه سخن ميديگر دهد. به نفيا يا اثباتا موضعي ارائه نمي مي گذارد، نظريه تضميني بودن عدالت

حالي كــه در  ت درتضميني بودن عدالت اين نكته را فهميد كه تمام احكام شارع منطبق با عدالت زمانه اس
تغييــر حكــم ســابق  ،از اين است كه آيا بواسطه تغيير مفهومي و مصــداقي عــدالت مورد قاعده عدالت بحث

  ؟ كندمي
لت مستلزم تغيير احكام شــرعي اســت و از قاعده عدا ثبات و جاودانگي احكام اسالم:مغايرت با ) 2

 .گــرددقاعــده غيــر شــرعي تلقــي مــي ايــن  محســوب مــي شــوند احكام شرعي جاودان و اليتغيــر آنجا كه
خطابات قرآن، هم شامل افراد موجود در زمــان  كندميصراحتا بيان  برخي از احكام )8 ، ص1403(اردبيلي،

) روايــات متعــددي چــون 403 ، صگيــرد (بحراني،{بــي تــا}گردد و هم آيندگان را در بر مي(ص) مي نبي
در بيــانگر همــين نكتــه اســت.  »1حرام ابدا الي يوم القيامهحالل محمد حالل ابدا الي يوم القيامه و حرامه «

اگر از ميان نظرات ذكر شده پيرامون عدالت، في الجمله شرعي بــودن آن  توان گفتمي اين اشكالپاسخ به 
(يعنــي ثبــات ايــن حكــم  زيــرا گي احكام اسالم با آن مخالفت كرد،به استناد جاودان توانميپذيرفته شود، ن
لق نيست و پذيرفته شده است كه وجود قرينه خاص لفظي (مانند تصــريح بــه اختصــاص مطاحكام شرعي) 

حكم به مورد خاص) و قرينه غير لفظي (مانند اثبات صدور حكم بر اساس تقيه) از قرائن تغيير حكم اســت. 
ســت از ديدگاه موافقين قاعده عدالت، عدل نيز از همين موارد است چراكه عــدالت از قيــود احكــام اســالم ا

  )20، ص1386(علي اكبريان، 
اي كه مفاد آن ثبات حكم است تا زماني داللــت دارد كــه انقطــاع حليــت، به تعبير ديگر احاديث و ادله 

زيرا مفاد اين ادله استمرار احكام تا قيامت اســت امــا منــوط بــه  اثبات نشود، هاآنحرمت و يا عدم استمرار 
حكــم  تــوانميحرمت با حصول ادله اي ديگر زائل شده است، ن عدم انقطاع. پس اگر اثبات شود حليت و يا

الجمله بودن عدالت، بحــث بنابراين با پذيرش في )459 ، ص1377(خوئي،  قبلي را همچنان مستمر دانست
                                                 

  58، جلد اول ص محمد بن يعقوب كليني، الكافي، دارالكتب، چاپ دوم -١
  شبستري در گفت و گو با دكتر -2
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ميان موافقين و مخالفين قاعده عدالت بحثي صغروي است و اال در امكان تغييــر حكــم در شــرايطي خــاص 
شرع تلقي شود و اين امكان باشد كه با ا در صورتي كه قاعده عدالت كامال مستقل از ام اختالفي وجود ندارد.

كنند اگرچه ي كرد. پيروان اين نظريه بيان مياستفاده از آن تمام احكام تغيير يابد، پاسخ را بايد متوجه مبان
اوال هــر حكــم و  ، زيــرادوجــود نــدار آن اما دليلي براي اثبات مانع استبالجاودان بودن احكام از نظر عقلي 

كه ضمانت اجراي بالفعل داشته باشد. بنابراين هر خطاب آمرانه اي بر اساس  شودميقانون زماني آمره تلقي 
، بــراي افــراد آتــي يست با توجه به تغيير ضــمانت اجــراضمانت اجراهاي موجود صورت مي گيرد و معلوم ن
ادات پذيرفته نشود اما مســلما در مــورد عــدالت و روابــط همچنان الزام آور تلقي شود. اگر اين تحليل در عب

در حقيقت ادله جاودانگي اسالم به معنــي خاتميــت  )249، ص1386اجتماعي صحيح است. (علي اكبريان، 
تغيير احكام فقهــي بــه معنــي حــذف ثانيا است و بايد دانست تفسير از احكام موجود منافي خاتميت نيست.

شكل تفسير نشده واگذار و ابالغ شده است و اصوال همين امكــان تفســير  در اسالم وحي به شريعت نيست.
پذيرفت اما مســلم اســت فهــم  توانميوحي را منبعي اليزال كرده است. البته هر تفسيري را ن، مداوم از آن

   .ضابطه مند و روشمند فقهي از سوي متخصص را نبايد به استناد ثبات يا جاودانگي احكام مردود دانست
غييــر احكــام برخي معتقدند پذيرش قاعده عدالت بواسطه امكــان ت :يجاد هرج و مرج و آشفتگي) ا3

از احكــام اســت شارع مورد نظر و هدف مصلحت زيرا حتي اگر پذيرفته شود عدالت  آشفتگي را در پي دارد،
پاسخ به اين  گفته شده با توجه به مطالب )175ص ،1386علي اكبريان، (. ستدانقيد احكام توان آن را نمي

كــار رود. اس اصول استنباط حكــم بقاعده فقهي ابزاري در دست فقيه است كه بايد براس اشكال آسان است؛
اين است كه اختالف نظر فقها به معني آشفتگي است بايد گفت اوال در حال حاضر نيز اخــتالف  مقصوداگر 

منــد صــورت بگيــرد و از نظــر اصول و روش ه مادامي كه مبتني برنظر در فقه وجود دارد ثانيا اختالف عقيد
. بنابراين اين اشكال نيز در مورد قاعده عدالت  شودميباشد هرج و مرج تلقي ن» منضبط«علمي به اصطالح 

  قابل پذيرش نيست.  
  عدالتقاعده موضع فقها نسبت به ) ه

مطالبه مثل مال مغصوب  هاي استناد به عدالت، اظهار نظر ابن ادريس حلي در موردشايد از اولين نمونه
ببرد و در آنجا تلــف كنــد، ايشان معتقد است در صورتي كه غاصب مال غصب شده را به محلي ديگر است. 

ي غصب و تلف مطالبه كند بدون اينكه تغيير قيمت مال در هاĤنتواند مثل مال را در هريك از مكمالك مي
مالك مال را مطالبه نمايد، غاصب ملزم به تسليم مثل  ي مزبور موثر باشد. بنابراين در هر مكاني كههاĤنمك

در كتاب جواهر الكالم در ) 49ص ،1410ابن ادريس، (داند. طبق با عدل اسالمي مياست. او اين حكم را من
باكره بيان شده است كه لزومي بــه اجــازه ولــي  د لزوم اجازه ولي در ازدواج دخترحل تعارض روايات در مور

   1)179ص ،(ش)1365گردد (نجفي، م در حق انساني بالغ ميلنيست زيرا موجب ظ
ابتدا بايد يادآوري كرد كه قاعده عدالت مستلزم آن است كــه بررسي نمونه هايي از اين دست در فقه در 

عالوه بر اشكال مبتني  رسدميامكان تغيير احكام وجود داشته باشد. به نظر  ،منطبق با معناي عرفي عدالت
استقرا براي اثبات قاعده، ايراد عمده اي كه بر مثال هاي مزبــور وارد اســت ناديــده گــرفتن بر حجت نبودن 

همين نكته اساسي است. در واقع تمام مواردي كه به عدالت استناد شده است يــا حكمــي صــريح از جانــب 
عدالت فقها ترديدي نيست كه  اماعدالت به عنوان مويد مطرح شده است. با شارع وجود نداشته و يا انطباق 
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به حكــم آن عمــل  كار نبرده اند و مثال در صورت وجود حديثي معتبررا به عنوان يك قاعده فقهي مستقل ب
   مانع اجراي حكم شود.انطباق آن با عدالت زمانه عدم كنند بدون اينكه مي

آيــا مــي پــردازد كــه  ســوالبر همين اساس يكي از فقهاي معاصر در مقام بررسي منابع قانون بــه ايــن 
در برخي كتــب بيــان شــده اســت در «دارد: بيان ميو در پاسخ چنين توان عدالت را منبع حكم دانست مي

جايي كه در ترافع مطرح شده نص صريح يا عرف وجود نداشته باشد قاضي بايد مبتني بر عدالت اعالم حكم 
و سنت دليلي به صورت عام يــا موردي را يافت كه در كتاب  توانمينمايد...اما اين نظر صحيح نيست زيرا ن

خاص درباره آن مطرح نشده باشد. به همين علت است كه قضات مسلمين از ابتداي ظهور اسالم بر اســاس 
عدالت را در بالد اسالمي كه داراي كتاب و سنت است از  توانميهمين دو منبع قضاوت كرده اند...بنابراين ن

بررسي نظر مزبور صراحتا رويكرد موجود در . )185ص ،1419(شيرازي،  »منابع قانون و وضع حكم دانست.
فقه را معلوم مي سازد. طبق اين نظر اوال دامنه اعمال قاعده عدالت محدود به جايي شده كه دليلي شــرعي 
وجود نداشته باشد ثانيا در همين مورد نيز با ادعاي كفايت احكام شرعي اعمال قاعده عدالت منتفــي شــده 

به خوبي معلوم مي سازد كه براي تاسيس قاعده عدالت پيش از هر چيــز ضــروري اســت  است. اين نظر نيز
   .فقها مورد بازنگري قرار گيردمباني 

  نتيجه 
قاعده عدالت بدين معنا است كه رعايت عدل قيد تمام احكام شرعي است به نحوي كه با تغيير مفهوم يا 

توان گفــت، عــدالت در فقــه بــه طالب گفته شده ميبا بررسي ممصداق عدالت حكم نيز تغيير خواهد نمود. 
صورت قاعده اي مستقل پذيرفته نشده است. چراكه مباني توجيه گر تاسيس قاعده مزبور نزد فقهــا مقبــول 

و  ارگيري طرق متعارف اجتهاد اســتنيست. شيوه استنباط حكم شرعي مبتني بر استفاده از اصول فقه و بك
)، شــودميان انتساب به شارع (كه با رعايت اصول فقه در استنباط احــراز نتيجه حاصل از آن مشروط به امك

 نكه با مصاديق عدالت زمانه منطبق باشد يا خير. بنــابراين بــه نظــر مــا پــذيرشآاعم از  شودميمعتبر تلقي 
تــوان آن را بــا منــابع فقهــي موجــود يد در مباني كالمي فقه است و نميهاد جدقاعده عدالت متوقف بر اجت

بر اين اساس براي تاسيس قاعده فقهــي عــدالت  طبيق نمود. رويه عملي فقها نيز مويد همين تحليل است.ت
ابتدا بايد اين نكته را اثبات كرد كه در فقه معامالت عدالت تضميني نيست و شارع بر مبناي تحليل عرفي و 

كوتــاه  عرفي قيد احكام اســت. در عين حال رعايت مفاد ارتكاز رويكرد امضايي حكم صادر كرده ومنطبق با 
سخن اينكه مفاد ادعاي پيروان قاعده عدالت از دو حالت خارج نيست؛ اگر ادعا بر اين است كــه عــدالت بــه 

فقهي مسلم و به رسميت شناخته شده است، اين ادعا با سابقه فقهــي و تحليــل فقهــا ســازگار  عنوان قاعده
اشاره شــده عــدالت تضــميني در » عدالت«فقهي به مفهوم  نيست و در تمام مواردي كه در فرآيند استنباط

توانــد بــه رغم عدم استفاده فقها، عــدالت مياحكام شارع مدنظر بوده است. اما اگر ادعا بر اين است كه علي
بايد گفت پــذيرش ادعــاي مزبــور مســتلزم  اي فقهي در استنباط احكام مورد استفاده قرار گيردعنوان قاعده

اي فقهي نتيجه ناسازگاري آن بــا ي فقه است. در واقع عدم استفاده از عدالت به عنوان قاعدهبازنگري در مبان
     است.اصول و مباني مورد پذيرش فقها 
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Abstract 
Recently, it is argued that in Islamic law, justice is recognized as a rule.  It means 

that in Islamic jurisprudence, rules are issued and regulated based on justice. The 
proponents of this approach believe justice has a customary meaning. Therefore, if the 
meaning of justice changes in custom, the related legal order will change. The subject 
of article is to address this idea. It seems this idea is not accepted by Islamic jurists 
because to recognize the justice as a rule needs the reform of some origins or methods 
of inferring the rules in Islamic legal system.    
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