
  

  
  

  از عدالت در فقه و اجتهاد يريگ بهره يها گونه

   *فر يائيض يدسع

  قم يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ياردانش

  )3/5/93 :پذيرشخ ي؛ تار23/11/92افت: يخ دري(تار

  دهيچك

بر  يو نظر ييصورت مبنا به يربازاز د يهحاضر است. امام ةسد يمهم و اساس يها از پرسش يكيعدالت در اجتهاد  يرتأث

آنها حسن  ينتر از مهم يكيتابع مصالح و مفاسد و  يو احكام اله يمكرده است كه خداوند عادل و حك يدمطلب تأك ينا

آن در اجتهـاد و فقاهـت    يركمتر به نقش و تـأث  ياند، ول شده عروفم يهمناسبت به عدل ينهم عدل و قبح ظلم است و به

از  يبرخ ياز سو يصورت مورد و تنها به يراخ ةعدالت در اجتهاد، در چند ده يرتوجه به تأث يشترينتوجه شده است. ب

را در » عـدالت « رعنصـ  تـوان  يآنها م يلةوس كه به هايي يوهتا اكثر ش شود يمقاله تالش م ينفقها صورت گرفته است. در ا

 هـايي  يوهها و شـ  ارائه شود. گونه ها يوهش ينا يشترب يبرا يفقه ييها كار گرفت، استقصا و دشوارتر از آن نمونه اجتهاد به

 يرتـأث  يت،عدالت در صدور و عدم صدور روا يراز: تأث عبارتند گوييم، يآنها در اجتهاد سخن م يرنوشتار از تأث ينكه در ا

 يـت و امثال آن، استفاده از عدالت در فهم عموم ييحكم وال يا يحكم شرع يانب يبرا يتروا دورعدالت در شناخت ص

خاص،  يمكان ياعدالت در اختصاص حكم به زمان  يررفع اجمال، تأث يا يدايشعدالت در پ يرحكم، تأث يتو عدم عموم

  و تزاحم. تعارضعدم الزام، استفاده از عدالت در مقام  يااده از عدالت در فهم الزام استف

      يديواژگان كل

  عدالت، فقه. يعت،شر يري،گ و بهره يرگذارياجتهاد، تأث

                                                           
  Email: ziyaei.saeid@isca.ac.ir* 09103120012تلفن: * نويسنده مسئول؛ 

  1393، تابستان 2، شمارة 10فقهي، دورة هاي پژوهش
  322-305ات صفح



 1393، تابستان 2، شمارة10هاي فقهي، دورةپژوهش� 306

  

 مقدمه

بايد در اجتهاد و فقاهـت بـه    رو عدالت يكي از مباني مهم فقه از ديدگاه اماميه است، از اين

آن توجه الزم را داشت، با وجود تأكيد بر نقش زيربنايي عدالت در اجتهاد از لحاظ نظـري،  

هـاي اسـتفاده    در عمل توجه چنداني به نقش كاربردي آن در اجتهاد صورت نگرفته و شيوه

  از آن در اجتهاد استقصا نشده است.

فراواني امكان طرح و بررسـي دارد كـه بررسـي     هاي در رابطة ميان فقه و عدالت، بحث

همة آنها بيش از گنجايش يك مقاله است؛ پس مقالـة حاضـر را بـه بررسـي ايـن پرسـش       

توان از عدالت در اجتهاد استفاده كرد و بررسـي   هايي مي دهيم كه به چه شيوه اختصاص مي

  كنيم. ها در اين زمينه را به فرصت ديگري واگذار مي ساير پرسش

پاسخ دادن به پرسش فوق، متوقف بر آن است كه مبـادي تصـوري و تصـديقي بحـث     

  دهيم. صورت گذرا توضيح مي ترين مباني را هرچند به رو مهم روشن شود. از اين

  الف) حكم شرعي

حكم شرعي، حكمي است كه شارع در مقام ثبوت و واقع براي مكلفان جعل كرده اسـت و  

  ).201-200: 1تا، ج  رد (غروي تبريزي، بيبه زمان و مكان خاص اختصاص ندا

  ب) حكم فقهي

حكم فقهي حكمي است كه فقيه به روش معتبر، از منابع احكـام شـرعي (كتـاب، سـنت و     

كند و ممكن است كاشف از حكم شرعي باشد (در صورتي كـه اسـتنباط    عقل) استنباط مي

ه استنباط مطابق واقع مطابق واقع باشد) و شايد كاشف از حكم شرعي نباشد (در صورتي ك

باشد). پس نسبت ميان حكم شرعي و حكم فقهي تساوي نيست، بلكه عمـوم و خصـوص   

فـر،   من وجه است و حكم شرعي از مقولة انشا و حكم فقهي از مقولة اخبار است (ضـيائي 

1390 :239-240.(  
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  ج) اجتهاد

ي از منـابعش  مند و معتبري است كه براي استخراج حكـم فقهـ   اجتهاد تالش علمي ضابطه

  گيرد و از نظر بسياري از فقها سه مرحله دارد: صورت مي

  . احراز صدور متن از معصوم؛1

  اي؛ . احراز صدور متن براي بيان حكم الهي، نه بيان امر ديگر نظير حكم تقيه2

  ).237: 1، ج 1381. احراز داللت آن بر حكم مورد بحث (انصاري، 3

صـورت ريزتـري بيـان شـوند كـه در       حل اجتهاد بـه ولي به نظر نگارنده الزم است مرا

شوند (با توجه به اينكه اين مراحل در بخش نتـايج مطـرح    صورت مراحل آن بيشتر مي اين

  شود). خواهند شد، از ذكر آنها در اينجا خودداري مي

  د) عدالت

انـد كـه بررسـي آنهـا فرصـت       هاي گوناگوني تعريـف و تفسـير كـرده    صورت عدالت را به

صـورت   شود، تعريـف آن بـه   طلبد. تعريفي كه در اين مقاله در نظر گرفته مي اي مي گسترده

  است.» اعطاء كل ذي حق حقه«

  هـ) اقسام عدالت

تـرين آنهـا را (كـه بـا ايـن       توان اقسام گوناگوني ذكر كرد كه برخي از مهم براي عدالت مي

الت محل بحث است و يك از اقسام عد كنيم تا روشن شود كدام بحث ارتباط دارد) ذكر مي

  كدام چنين نيست.

  . عدالت شخصي و قانوني1

شود، نظيـر عـدالت شـاهد، قاضـي، راوي،      عنوان وصف شخص نگاه مي گاهي به عدالت به

  مرجع تقليد، امام جمعه و امام جماعت در فقه.

  گيرد. عنوان وصف قانون و حكم مد نظر قرار مي گاهي عدالت به

  خواهد بود، قسم دوم از عدالت است. آنچه در اين نوشتار محل بحث
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  . عدالت نقلي، عقلي و عرفي2

كند، گاهي عقـل امـري را عادالنـه يـا      گاهي نقل (آيه و ورايت) مصداق عدالت را بيان مي

داند و گاهي عرف. در اين نوشتار عدالت عقلي در مرتبـة اول و عـدالت عرفـي     ظالمانه مي

  م محل بحث است.در مرتبة دوم و عدالت نقلي در مرتبة سو

  . عدالت تعليقي و تنجيزي3

تواننـد   داننـد و گـاهي نمـي    صورت تنجيزي حكمـي را عادالنـه مـي    گاهي عقل يا عرف به

صورت قطعي امري را عادالنه بدانند، بلكه حكم خود را مشـروط و بـه عـدم اظهـارنظر      به

  كنند. شارع در اين زمينه معلق مي

تـوان در اجتهـاد اسـتفاده كـرد، ولـي       و هم از عدالت تعليقي مي هم از عدالت تنجيزي

روشن است كه استفاده از عدالت تعليقي در صورتي است كه ثابت شود حكـم شـرعي در   

  آن مورد وجود ندارد.

  و) عدالت قاعده يا قرينه

اي اصـولي يـا فقهـي سـاخته و پرداختـه شـود،        گاهي هدف اين است كه از عدالت، قاعده

عنوان قاعـده در نظـر بگيرنـد (مهريـزي، متـون       اند آن را به كه برخي تالش كرده طور همان

عنوان  ) و از آن در اجتهاد استفاده شود و گاهي هدف اين است كه به117: 1پژوهي، ج  فقه

  كار رود. يك قرينه به

ايگـاه  سپس جاي اصولي اثبات و عنوان قاعده بررسي و بهرا براي استفادة نوع اول بايد ادلة آن

  اجتهاد استفاده شود.از آن در و نسبت آن را با ديگر قواعد اصولي بررسي كرد و سرانجام بايد 

عنـوان يكـي از قـراين مفيـد      ها نيست، بلكه به ولي نوع دوم استفاده، نيازمند اين بررسي

د) يا ها در اجتها اطمينان يا ظن قوي (بنا بر ديدگاه مختار) يا مفيد قطع (بنا بر برخي ديدگاه

يا مفيد ظن قوي (بنا بر ديدگاه برخـي ديگـر) در    ها) مفيد مطلق ظن (بنا بر ديدگاه انسدادي

كارگيري بر آن مبتنـي اسـت كـه: اوالً، آيـا فقيـه در       شود. ولي اين به كار گرفته مي اجتهاد به
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دانـد يـا ظـن قـوي را شـرط       اجتهاد (به غير از ظنون خاصه) تنها حصول ظن را كافي مـي 

دانـد، بلكـه    داند يا حتـي اطمينـان را كـافي نمـي     ند يا باالتر از آن، اطمينان را الزم ميدا مي

  شمرد؟ حصول قطع را الزم مي

واسطة اين قرينه به تنهايي يا با ضـميمه كـردن سـاير     به -ها ثانياً، طبق هر يك از ديدگاه

  شود. براي فقيه ظن و يا ظن قوي يا اطمينان يا قطع حاصل مي -قراين

هاي استفاده از عدالت در اجتهاد را (طبـق   اينك پس از روشن شدن مبادي بحث، شيوه

  كنيم. مراحلي كه طبق نظر نگارنده بايد در اجتهاد پيموده شود) بيان مي

  كنندة صدور روايت . عدالت قرينة تقويت1

بـراي  رو  الصدور است، ولي بسياري از روايات فقهي چنين نيستند. از اين قرآن كريم قطعي

استفاده در مقام استنباط و افتا بايد حجيت روايت مورد استناد، قبل از استناد ثابت شـود. در  

  اين زمينه چند ديدگاه وجود دارد:

  الف) حجيت تعبدي خبر ثقه

 كه راويان آنها ثقه هستند، حجت قرار داده اسـت، هـر   گروهي معتقدند شارع تعبداً روايتي را

به صـدور روايـت حاصـل نشـود. آري در     اطمينان نباشد، و ظن  چند كه روايت مفيد قطع يا

  ).20: 1، ج1409صورتي كه قطع به خالف حاصل شود، روايت حجت نخواهد بود (خويي، 

  الصدور ب) حجيت خبر مظنون

اند دليلي بر حجيت تعبدي خبر ثقه نيست و به صدور اكثر روايات فقهي هـم   گروهي گفته

الصـدور حجـت    شود. بنابراين بايد گفت خبـر مظنـون   حاصل نمي -كه حجت است -قطع

  ).420: 2ج  ،1388است (قمي، 

  الصدور ج) حجيت خبر موثوق

اند دليل بر حجيت تعبدي خبر ثقه نيست و به صدور غالب روايت فقهي هـم   گروهي گفته

شود و دليلي هم بر حجيت مطلق ظن نيسـت. بنـابراين    قطع (كه حجت است) حاصل نمي
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؛ قطيفـي،  113: 2تـا، ج   الصـدور حجـت اسـت (بجنـوردي، بـي      بايد گفت روايت موثـوق 

  ). 12: 1ج  ،1414

كننـدة صـدور    توان موافقت مفاد روايت با عدالت را قرينة تقويت بنا بر ديدگاه اول نمي

روايت قرار داد. ولي بر مبناي ديدگاه دوم و سوم موافقت مفاد روايت با عـدالت، شـايد در   

توان به ايـن شـيوه    رو مي يا اطمينان و وثوق به صدور روايت مؤثر باشد. از اين حصول ظن

  در اجتهاد استفاده كرد.از عدالت 

  كنندة صدور روايت . عدالت قرينة تضعيف2

توان از عدالت در تقويت صدور روايت استفاده كرد، همچنين در صـورتي   طور كه مي همان

د، امكان بهره بردن از آن وجود دارد. در صورتي كـه  كه مفاد روايت با عدالت سازگار نباش

مفاد با عدالت سازگار نباشد، بنا بر ديدگاه دوم اگر ظن به صدور روايت (كه مالك حجيت 

در اين ديدگاه است) از بين برود، ديگر دليلي بر حجيت روايت نخواهد بـود و بـر مبنـاي    

بين بـرود، ديگـر دليلـي بـر حجيـت      ديدگاه سوم، اگر وثوق و اطمينان به صدور روايت از 

بلكه اگر فقيه قطع پيدا كند كه مفاد روايت با عدالت سازگار نيست، بنا  روايت نخواهد بود.

پذير نخواهد بود، چون بنا بر ديدگاه حجيت تعبـدي   بر ديدگاه اول نيز روايت در فقه استناد

  د.خبر ثقه، روايت مادامي معتبر است كه قطع به خالف آن حاصل نشو

كند. در ميان اين روايات، رواياتي اسـت   نمونة آن رواياتي است كه حيله را در ربا تجويز مي

: 18، ج 1416كه از نظر بررسي راويان واقع در سلسلة سند، حجت و معتبر است (حـر عـاملي،   

)، ولي برخي از فقيهان به اين دليل كه مفاد روايات مذكور با عدالت سـازگار نيسـت، آن را   179

  ).530- 529: 5؛ ج 543- 542: 2، ج 1379اند (امام خميني،  ناپذير دانسته ر فقه استنادد

  . عدالت قرينة صدور روايت به دليل بيان حكم شرعي3

انـد.   شئون گوناگوني داشـته  Aو امام  aطور كه در جاي خود ثابت شده است، پيامبر  همان

برخـي  ). طبعاً بـه  61: 62الف، شمارة  1390، فر يكي از آنها شأن بيان حكم شرعي است (ضيائي
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ولي برخـي از آنهـا    توان استناد كرد، رفتارهاي آنها براي بيان حكم شرعي و در فقه ميگفتارها و 

نخواهند بود. پس به قـراين يـا قواعـدي     پذير  ، در فقه استناداند جنبة عادي صادر شدهكه مثالً از 

  . در اين زمينه چند ديدگاه وجود دارد:نياز داريم كه ميان دو قسم تفكيك كند

  الف) قاعدة اولي صدور از شأن بيان حكم شرعي

علـت بيـان    مشهور ميان دانشوران فقه و اصول اين است كه قاعده اولي، صدور روايـت بـه  

 اي حكم شرعي است. پس براي اثبات عدم قابليت استناد به روايت در فقه، به دليل يا قرينه

  ).236: 1374نياز داريم (شهيد ثاني، 

  ب) نبود قاعدة اولي

رو بـراي تفكيـك ايـن دو قسـم از      برخي معتقدند قاعدة اولي در اين زمينه نـداريم. از ايـن  

  ).37-36: 1378روايات، بايد به قراين و شواهد موردي تكيه كرد (هادوي تهراني، 

  ج) تفصيل ميان عبادات و غيرعبادات

برخي معتقدند در زمينة عبادات، قاعده اولي صدور از شأن بيان حكم شرعي است، ولي در 

  زمينة غيرعبادات قاعدة اولي نداريم.

در صورتي كه فقيه معتقد باشد كه قاعدة اولي، صـدور روايـت بـه جهـت بيـان حكـم       

عـدة  شرعي است، موافقت مفاد روايت با عدالت، نقش تأييدكننده خواهد داشـت، يعنـي قا  

صورت كلي معتقد است قاعدة اولـي   اولي را تقويت خواهد كرد. ولي بنا بر ديدگاهي كه به

  وجود ندارد يا در زمينة غيرعبادات وجود ندارد، موافقـت مفـاد روايـت بـا عـدالت، قرينـة      

  ي براي صدور روايت به دليل بيان حكم شرعي خواهد بود.پذير اعتماد

، 1416(حر عاملي، » من احيي ارضاً ميتة فهي له«است براي نمونه در روايت نبوي آمده 

  ).413: 25ج 

دانشوران فقه دربارة اين موضوع اختالف دارند كـه روايـت مـذكور از شـأن بيـان حكـم       

توان عدالت را قرينه براي صـدور   شرعي يا از شأن حكومتي آن حضرت صادر شده است. مي
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كسي كه بـراي آبـاد كـردن زمـين بـايري      روايت از شأن ابالغي حضرت دانست، به اين بيان 

صـورت مالكيـت يـا اولويـت      تالش كند، بايد در قبال اين آباداني به حقي برسد، حال يـا بـه  

دارد، بـراي تصـرف در آن از ديگـران     تصرف، به اين معنا كه تا وقتي اين زمين را آباد نگه مي

حـق عمـران و آبـاداني آن را    سزاوارتر است، ولي اگر از آباداني آن دست بردارد، ديگران هم 

  خواهند داشت. البته در صورتي كه اين آباداني با اذن دولت مشروع اسالمي باشد.

  توان آن را صادر از شأن ابالغي آن حضرت دانست. بر مبناي اين قرينه، مي

  . عدالت قرينة عدم صدور روايت از شأن بيان حكم شرعي4

نقطة در ر روايت براي بيان حكم شرعي دانست،توان عدالت را قرينة صدو كه ميطور  همان

  منظور بيان حكم شرعي استفاده كرد. توان از عدالت براي عدم صدور روايت به مقابل مي

بنا بر ديدگاه اول كه قاعدة اولي بر صدور به جهت بيان حكم شرعي اسـت، بـه قرينـة    

ي كـه قاعـدة اولـي    روشني نياز است تا از قاعده اولي عدول شود. ولي بـر مبنـاي ديـدگاه   

اي بـر عـدم صـدور     راحتـي قرينـه   صورت كلي يا در حوزة غيرعبادات نداريم، عدالت به به

  روايت به جهت بيان حكم شرعي است.

انـت و مالـك     نقل شده است كه به شخصـي فرمـود:   aبراي نمونه از پيامبر گرامي اسالم 

اين روايت پرسشي مطرح است كه آيا در صدد بيـان   ). دربارة136: 15، ج 1388(كليني،  البيك

حكم شرعي فقهي بوده يا اينكه صرفاً بياني است كه به صدد تأديب فرزند بوده است. بـا توجـه   

توان گفت كه اساساً حديث مـذكور   اينكه فقهي دانستن اين حديث مستلزم ظلم خواهد بود، مي

دانسـت،   aرا صادر از ساير شئون پيامبر از شأن بيان حكم شرعي صادر نشده است و بايد آن 

  ).31: 7، ج 1405اند (هاشمي،  طور كه برخي از دانشوران فقه و اصول چنين گفته همان

  . عدالت قرينه بر عموم يا اطالق5

شود و گاهي بـا ترتيـب    گاهي با ادوات عموم، عموم حكم مذكور در آيه يا روايت بيان مي

بت خواهد شد. ولي گـاهي اطـالق يـا عمـوم حكـم      دادن مقدمات حكمت، اطالق حكم ثا
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براي فقيه چندان روشن نيست يا برخي از فقهاي ديگـر در عمـوم يـا اطـالق آن تشـكيك      

اند. در اين قبيل موارد الزم است با استفاده از قواعد و قراين ديگري، عموم يا اطـالق   كرده

  است. »عدالت«حكم تثبيت شود. يكي از قراين و شواهد در اين زمينه 

دانـد، بـه تصـرفاتي     اي كه تصرف در مال ديگران را حـرام مـي   دربارة اينكه آيا عموم ادله

اختصاص دارد كه از سوي پدر يا مادر صورت نگيرد يا عمـوم پابرجاسـت، دو احتمـال داده    

شود. اگر پدر و مادر مالي نداشته باشند كه زنـدگي خـود را تـأمين كننـد و فرزنـد بتوانـد        مي

تواننـد از   ن را تأمين كند، نفقة آنان بر عهدة فرزند است و اگر ندهد پدر و مادر مـي مخارج آنا

مال فرزند به اندازة نياز بردارند. ولي اگر اموال پدر و مادر براي تـأمين مخـارج آنـان كفايـت     

: 14، ج 1416(حر عاملي، » اليحل ال امرء الّا بطيب نفسه«اي چون  كند، مقتضاي اطالق ادله مي

) يعني تصرف در مال ديگري بدون رضايت وي جايز نيست، اين است كه تصـرف پـدر   572

تـوان حكـم عقـل بـه      و مادر در مال فرزند در اين صورت جايز نخواهد بود. در اين زمينه مي

طـور كـه برخـي از     قبح ظلم و تصرف در مال ديگري را قرينة عموم و اطالق قرار داد. همـان 

  ).452: 11، ج 1346اند (آملي،  مينه تمسك كردهفقها به حكم عقل در اين ز

  اي بر انصراف . عدالت قرينه6

اطالق و انصراف دو ضابطة اصولي براي استفاده در اجتهادند. مقتضاي اصل اطالق، اثبـات  

هاي آن طبيعت اسـت. بـراي    شمول حكم مذكور در آيه يا روايت براي تمام افراد و حالت

االطـالق و اثبـات    ز است كه يكي از اين قراين عدول از اصالةعدول از اطالق به قرايني نيا

انصراف آن است كه تمسك به اطالق سبب ظلم شود. براي نمونه در روايت آمـده اسـت:   

رهگذران حق دارند به اندازة متعارف از ميوة درختان در مسير عبور تناول كنند (حرعاملي، 

  گويند. مي» حق ماره«) كه اصطالحاً به آن 226: 18، ج 1416

هـا   اي كه اگر تنـاول از ميـوه   پرسش اين است كه آيا روايت مذكور اطالق دارد به گونه

مـثالً اگـر درختـان در مسـيري اسـت كـه        شود،  عرفاً سبب ظلم بر صاحب درختان هم مي

اي  گونـه  كنند يا ايستگاه قطار در كنار آن است بـه  هاي مسافربري در آنجا توقف مي اتوبوس
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ماند يـا مقـدار انـدكي بـراي آن بـاقي       اي براي صاحب درختان باقي نمي هيچ ميوهكه عمالً 

چنين اطالق دارد يا منصرف است بـه جـايي كـه    » حق ماره«توان گفت ادلة  ماند، آيا مي مي

  چنين پيامدي نداشته باشد.  

نظر داد، بلكه بايد گفـت كـه عـدالت و قـبح      رسد كه بتوان به چنين اطالقي نظر نمي به

حساب نيايد. حتي در صورتي  شود كه عرفاً ظلمي به ظلم، سبب انصراف ادله به مواردي مي

كه افادة عموم با اطالق نباشد، بلكه با ادوات عموم باشد، شايد بتوان گفت ادلـة قـبح ظلـم    

  مخصص چنين عمومي خواهد بود.

  اجمالاي براي رفع  . عدالت قرينه7

روند كـه   كار مي هايي وجود دارند كه در دو يا چند معنا به هاي دنيا، واژه در بسياري از زبان

هم براي ملكيت، » الم«شوند. براي مثال در زبان عربي  سبب چند احتمال و اجمال كالم مي

  رود. كار مي هم براي اولويت تصرف، هم براي اختصاص و... به

برخي از احكام فقهي كه در قرآن و روايات بيان شده با الم استعمال شـده اسـت، مـثالً    

طـور كـه    شود، همان بيان مي» الم«با  aدر آية اول سورة انفال تعلق انفال به خدا و پيامبر 

  ).1، ح 523: 9، ج 1416چنين است (حر عاملي،  Aدر روايات تعلق انفال به امام 

در امثال اين آيه و روايت، به معناي مالكيت شخصي خـدا و  » الم«پرسش اين است كه 

در امثال ايـن آيـه و روايـت بـه     » الم«نسبت به انفال است، يا اينكه  Aو امام  aپيامبر 

كند يا اولويت تصرف را يا  معناي ملكيت منصب امامت است يا صرفاً اختصاص را بيان مي

شود و به قرينه نياز اسـت تـا    روايت مجمل ميها، مفاد آيه و  معناي ديگري؟ با اين احتمال

  اجمال را برطرف كند.

توان از آن براي رفع اجمال اسـتفاده كـرد، موافقـت يكـي از ايـن       يكي از قرايني كه مي

  ها با عدالت يا مخالفت برخي ديگر با عدالت است. احتمال

قرينـة عـدالت   يكي از فقها پس از ذكر چند احتمال دربارة مفاد اين آيه و روايـت، بـه   

شود كه انفال ملـك منصـب امامـت اسـت، نـه ملـك        گويد: از امثال اين ادله استفاده مي مي
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شخص امام. چرا كه تمام درياها، معادن، صحراها، نيزارها، هداياي ملوك، ارث بردن وارث 

و خمس همة درآمدهاي مردم، ملك شخصي يك نفر قـرار داده شـود بـا عـدالت سـازگار      

  ).20-18: 4، ج 1415(منتظري،  آيد نظر نمي به

  .عدالت قرينة اجمال8

شود، كالم ظاهر در  گاهي هنگامي كه تنها به متن (اعم از ديني و غيرديني) چشم دوخته مي

شـود، ظهـور از    آيد، ولي هنگامي كه به امور ديگري فراتر از متن توجه مي نظر مي معنايي به

د شد. شايد امور متعددي سبب اجمـال كـالم   رود و به تعبير فني، كالم مجمل خواه بين مي

  شوند كه يكي از آنها ناسازگاري عموم يا اطالق كالم با عدالت است.

سورة نور خوردن افراد از منـزل يـازده گـروه تجـويز شـده اسـت.        61براي نمونه در آية 

ن تـوا  مقتضاي ظهور اطالقي آيه اين است كه هرچه در منزل اين يازده گروه وجـود دارد، مـي  

خورد، هرچند كه عرفاً با عدالت سازگار نباشد و ظلم به حساب آيد، ولي با احتمـال ظالمانـه   

توان بـه اسـتناد آن، هرچـه در     شود و نمي ها، آيه از اين جنبه مجمل مي بودن برخي از تصرف

ل اند در تناو ها وجود دارد، تناول كرد و شايد به همين دليل برخي از فقها گفته منزل اين گروه

  ).444: 5، ج 1389؛ حكيم، 407: 36، ج 1365شود (نجفي،  تنها به موارد يقيني اكتفا مي

  . عدالت قرينة اختصاص حكم به زمان خاص9

داننـد (امـام    دانشوران فقه احكام و مسائل فقهي را به زمان و مكـان خاصـي محـدود نمـي    

خورنـد كـه    ي بـر مـي  ). ولي در مسير استنباط فقهـي، بـه روايـات   183: 5، ج 1379خميني، 

داننـد،   رو آن را به زمان خاصي منحصر مي دانند، از اين عموميت زماني آن را قابل دفاع نمي

  يا زمان عدم استقرار حكومت صالح. Aنظير عصر حضور امام معصوم 

(حر عـاملي،  نفال را بـر شـيعيان حـالل كـرده اسـت     نمونة احتمالي آن رواياتي است كه ا

هـا   ). مقتضاي عموميت زماني روايات مذكور اين است كه انفال در همة زمان549: 9، ج1416

  بر شيعيان حالل است، چه در زمان استقرار دولت صالح اسالمي، چه در زمان دولت جائر.
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اي محسـوب   ولي شايد در عموميت زماني اين حكم خدشه وارد شود، پـس عـدالت قرينـه   

طور كه برخي از فقها به قرينـة عـدالت و نفـي     اين عموميت ناسازگار است، همانشود كه با  مي

اند روايات حالل كردن انفـال عمـومي بـراي شـيعيان بـه زمـاني اختصـاص دارد كـه          ظلم گفته

انـد، چـرا كـه اطـالق آزاد      هاي جائر بر انفال تسلط و برخي شيعيان به انفال احتياج داشته دولت

شـود كـه گروهـي     و عدم مقيد بودن آن به موازين عدل و انصاف سبب ميبودن انفال براي همه 

طور كـه   استيالي مستبدانه بر انفال داشته باشند و گروهي از مردم مستضعف محروم شوند؛ همان

شود كـه شـريعت از آن بيـزار اسـت و بـر       عدالتي محسوب مي كنيم و اين بي امروزه مشاهده مي

  ).82: 3، ج 1415، اين مطلب پوشيده نيست (منتظري، كسي كه به مذاق شريعت واقف است

ناپذير بودن عموم زماني دليل انفال بر شيعيان، در كلمات ديگر فقها هـم آمـده    پذيرش 

  ).151-150: 21، ج 1378است (امام خميني، 

  اي خاص . عدالت قرينة اختصاص حكم به منطقه10

اند، ولـي   اي دانسته ازماني و فرامنطقهطور كه گذشت، دانشوران فقه مسائل فقهي را فر همان

كنند كـه عموميـت مكـاني آن را قابـل دفـاع       گاهي در مسير استنباط به رواياتي برخورد مي

اي  العـرب يـا منطقـه    دانند. نظير منطقة جزيرة اي مي رو آن را حكمي منطقه دانند، از اين نمي

  اي دارد. مانند آن، كه بافتي قبيله

ث رواياتي است كه دية قتل اشتباهي را بر عهدة عشـيره و قبيلـة   نمونة احتمالي اين بح

به بعد). مقتضاي عدالت حقوقي و جزايي ايـن   392: 29، ج 1416داند (حرعاملي،  قاتل مي

رشيد خود مسئول اعمال و جرايم خويش باشد، هرچند كه عمل موجـب   است كه هر فرد بالغ

كه خود شخص اصالً مسئوليتي نداشته باشد و مسـئوليت  كيفر را به اشتباه انجام داده باشد، اما اين

وي باشد، موجه نيست، مگر در صورتي كه قراردادي ميـان    كامالً متوجه خانواده، عشيره يا قبيلة

بـه   صورت انتقال ضمان دو طرف منعقد شود كه چنين مسئوليتي را به ديگري منتقل كند. در اين

ديگري موجه و عادالنه خواهد بـود (نظيـر ضـمان جريـره در گذشـته و بيمـه در ايـن زمـان).         

اي باشد كه عشيره يا قبيلـه را اتـم جامعـه     گونه همچنين اگر بافت فرهنگي و اجتماعي جامعه به
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اي استقرار داشته باشد كه هـم در ناحيـة حقـوق و هـم در ناحيـة       بدانند نه فرد و در نتيجه رويه

ها، عشيره يا قبيله محوريت بالمنازع داشته باشد نه فرد و فرد تنهـا در سـاية    ظايف و مسئوليتو

اي  قبيله و با شناسنامة آن شناخته شود، چنين حكمي عادالنه و موجه خواهد بود. ولي در منطقـه 

ها و حقوق متوجه شخص است،  اي است كه تمام مسئوليت گونه كه بافت فرهنگي واجتماعي به

رو به قرينة ناعادالنـه بـودن چنـين حكمـي در      . از اينبودين حكمي عادالنه و موجه نخواهد چن

اي نـدارد،   اي تعميم داد كـه بافـت قبيلـه    توان اين حكم را به منطقه منطقة فاقد نظام قبيلگي، نمي

  بلكه عدالت قرينة اختصاص حكم به منطقة خاصي خواهد بود.

  امي. عدالت قرينة استنباط حكم الز11

بسياري از دانشوران علم اصول معتقدند كه ماده و هيئت امر بر الزام فعل و مـاده و هيئـت   

كند. ولي برخي از آنان داللت برخي يا همة اين چهار ضابطه را  نهي بر الزام ترك داللت مي

كرد.  اند. بر اساس اين ديدگاه بايد به قراين و داليل ديگري الزام را استفاده بر الزام نپذيرفته

  آيد، عدالت است. يكي از قرايني كه در اين زمينه به كار مي

). طبق 165: 5، ج 1363براي نمونه در روايات، از احتكار طعام نهي شده است (كليني، 

كنـد، ولـي برخـي از فقهـا      داللت بر الزام مـي » اياك ان تحتكر«قاعدة اصولي، الفاظي نظير 

انـد (شـيخ طوسـي،     يا در آن تشكيك كـرده  اند نپذيرفتهداللت امثال اين روايات را بر الزام 

  اند. ) و لذا احتكار را صرفاً مكروه دانسته69: 5، ج 1413؛ عالمه حلي، 195: 2، ج 1387

توان بـه قرينـة آن،    ولي با توجه به اينكه احتكار طعام، نوعي ظلم و ظلم قبيح است، مي

  استنباط حكم الزامي از روايات را تقويت كرد.

  عدالت قرينة استنباط عدم الزام .12

انـد،   عنوان ضابطه و قاعدة فهم الزام ذكـر كـرده   بسياري از دانشوران علم اصول اموري را به

كند و ماده و هيئت نهي كه بـر الـزام تـرك     نظير ماده و هيئت امر كه بر الزام فعل داللت مي

ز اين قاعـده عـدول كـرد.    كند، ولي گاهي قراين و شواهدي وجود دارد كه بايد ا داللت مي

  يكي از اين قراين، ناسازگاري مفاد آيه يا روايت با عدالت است.
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  . عدالت قرينه بر ترجيح در مقام تعارض13

گاهي ميان دو آيه يا روايت ناسازگاري وجود دارد. ناسازگاري و تعارض يا ابتدايي است و 

اصطالح ميـان آنهـا جمـع عرفـي      توان ناسازگاري را برطرف كرد و به با معيارهاي مقرر مي

نيست، در اين صورت نوبت بـه مرحجـات بـاب     شدني برقرار كرد و گاهي ناسازگاري رفع

  رسد. دو ديدگاه دربارة مرجحات وجود دارد. تعارض مي

  الف) اكتفا به مرجحات منصوصه

 هنگام تعارض، تنها مرجحاتي كه در قـرآن نشوران فقه و اصول معتقدند كه در گروهي از دا

  نظير موافقت با كتاب، معتبر است و غير از اين مرجحات اعتباري ندارد. اند، و روايات آمده

برمبناي اين ديدگاه چون در قرآن كريم هم به عدالت امر و هـم از ظلـم و بغـي نهـي شـده      

)؛ اگر يكي از دو روايت با عدالت موافق و با ظلم مخالف باشد و روايت ديگـر  90است (نحل: 

د، روايت موافق با عدالت و مخالف با ظلم، مقـدم و حجـت خواهـد بـود و روايـت      چنين نباش

  ديگر حجت نخواهد بود. ناگفته نماند كه اين موافقت يكي از مصاديق موافقت با كتاب است.

  ب) تعدي از مرجحات منصوصه

گروهي از دانشوران فقـه و اصـول معتقدنـد آنچـه در روايـات دربـارة عـالج دو روايـت         

رو هر مرجحي كه سبب ظن بيشتر به صدور يكـي   آمده از باب مثال است. از اين متعارض

از دو روايت متعارض شود، معتبر است. پس از مرجحاتي نظير موافقت با كتاب و مخالفت 

  شود. با فتاواي اهل سنت تعدي مي

بر اساس اين ديدگاه نيز اگر يكي از دو روايت موافق با عدالت باشد و ديگـري چنـين   

  باشد، روايت موافق با عدالت مقدم خواهد شد.ن

  . عدالت قرينة ترجيح در مقام تزاحم14

كنندة حكم فقهي با هم سازگارند، ولي اگر مكلف بخواهـد بـه اطـالق     گاهي دو دليل اثبات

وجود خواهـد   يبند باشد، ميان دو دليل ناسازگاري و تعارض به آن دو دليل در همة موارد پا
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خـودي خـود ناسـازگار     به» وجوب نجات جان انسان«با دليل » غصب نكن«آمد. مثالً دليل 

نيستند، ولي التزام به اطالق اين دو دليل سبب مي شود در مواردي نتـوان بـه هـر دو دليـل     

عمل كرد، مثالً در جايي كه شخصي در حال غرق شـدن در اسـتخري اسـت كـه در منـزل      

اين است كه نـاجي غريـق وارد منـزل    » التغصب«ديگران وجود دارد، مقتضاي اطالق دليل 

  اين است كه به منزل ديگري وارد شود.» انقذ االنسان«مردم نشود و مقتضاي اطالق دليل 

در اين وضعيت بايد به تكليفي كه اهميت بيشتري دارد و درصورت عدم احراز اهميت 

  بيشتر، به تكليفي كه احتمال اهميت آن بيشتر است، امتثال كرد.

شود، موافقت بيشتر آن با عـدالت   ري كه سبب اهميت بيشتر يك تكليف مييكي از امو

تواند هـر دو   است. مثالً اگر دو نفر در حال غرق شدن در استخر هستند و ناجي غريق نمي

توانـد   را نجات دهد، يكي از اين دو نفر به افراد زيادي بدهكار است كه اگر زنده بماند مـي 

ان بپردازد، ولي فرد ديگر بـه مـردم بـدهكار نيسـت، نجـات      كار كند و حقوق مردم را به آن

شـود. يـا    تر است، چون سبب تأمين حقوق ديگران مـي  دادن فرد بدهكار به عدالت نزديك

شـود، ولـي    يكي از دو نفر زن بارداري است كه با نجات وي حق حيات دو نفر تأمين مـي 

شـود يـا يكـي از دو نفـر      ديگري چنين نيست و با نجات وي حق حيات يك نفر تأمين مي

يا يكي از حـدود الهـي) و ديگـري بـه اعـدام        دليل قصاص محكوم به اعدام شده است (به

ها در صورتي است كه در يكي از دو طرف فقـط يـك    محكوم نيست (البته همة اين فرض

مرجح وجود داشته باشد، وگرنه در صورت بودن چند مرجح، بايد ميان آنها كسـر انكسـار   

  ).صورت گيرد

  گيري نتيجه

توان عدالت را ضابطة اصولي يا قاعـدة فقهـي در نظـر گرفـت و از آن در      به نظر برخي مي

رو نگارنده در اين مقاله تـالش   اجتهاد استفاده كرد. اثبات اين راه بسيار دشوار است، از اين

عنوان قرينه  كرد كه پيشنهاد ديگري ارائه دهد و آن پيشنهاد، استفاده از عدالت و قبح ظلم به
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عنوان قرينه به اثبات نياز ندارد، چون بديهي است كه قرينة اقوي بـر   است. استفاده از آن به

صورت موردي در عمل فقها  عنوان قرينه به عالوه استفاده از آن به شود، به ذوالقرينه مقدم مي

مـوردي از   صورت طور كه در اين مقاله نشان داده شده است كه فقها به شود، همان ديده مي

اند. ولي تاكنون اوالً: استقصاي كاملي صورت نگرفتـه اسـت    عدالت در اجتهاد استفاده كرده

آوري شود؛ ثانياً: طرح منسجمي بر اساس مراحلي  تا موارد استفاده از عدالت در اجتهاد گرد

كه بايد در اجتهاد پيموده شود، آماده نشده است تـا همـة مـوارد استقصاشـده در آن طـرح      

جانده شود. ولي بحمداهللا نگارنده در اين نوشتار توانست اوالً: با تأمل فراوان طرحي (بـر  گن

اساس مراحلي كه بايد در اجتهاد پيموده شود) ارائه دهد؛ ثانياً: با تتبعي نه چنـدان گسـترده   

توانست مسائلي را مطرح كند كه شايد بتوان بـا توجـه بـه عـدالت، در اجتهادهـاي سـابق       

  جام داد.بازنگري ان

روشن است كه تالش نگارنده در هر دو جنبه، در حد ظرفيت يك مقاله بوده است. در 

اين مقاله با بسط مراحل اجتهاد مطلوب، نشان داده شد كه حتي با تحفظ بر اصول و مبـاني  

ها و راهكارهاي معتبر و قابل دفاعي را يافت يا سـاخته و پرداختـه    توان شيوه فقه رايج، مي

آنها در پرتو مباني و اهدافي نظير عـدالت، بـه بـازنگري در برخـي مسـائل فقهـي        كرد و با

  پرداخت.

هايي از مسائل فقهي را براي  نگارنده بيش از حد انتظار از يك مقاله تالش كرد تا نمونه

هر مورد بيابد و فراتر از آن تالش كرد تا شاهدي از سخن فقيهان براي هـر مرحلـه مطـرح    

هـا وجـود دارد. هـر چنـد در      يي باشد كه در فقه موجود نيـز ايـن نمونـه   كند، تا سند گويا

گانـه،   دستيابي به اين هدف صد درصد موفق نبود و نتوانسـت بـراي همـة مـوارد چهـارده     

شاهدي از كالم فقها ارائه دهد كه صد البته چنين انتظاري از يك مقاله بسيار بـيش از حـد   

  به اين هدف كامالً دست يابد. هاي ديگري متعارف است. اميد كه در فرصت
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