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چکیده

دیدگاه فقیهان به فقه ،دیدگاه یکســانی نیســت؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و
وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگي فردی میدانند ،اما عدهای به خصوص فقهای معاصر ،عالوه بر
آنچه در فقه فردی مطرح اســت ،آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای
اداره حکومت اسالمی میدانند .روشن است که هریک از این دو دیدگاه ،موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه
استنباط فقها خواهد شد .در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد ،اصل عدالت از مقياسهاى اسالم
است كه در حقیقت از سلسله علل احكام میباشد .به تعبير ديگر ،عدل حاكم بر احكام است نه تابع احكام،
بنابراین عدالت مىتواند براى فقيه هم مصدر باشد و هم معيار ،تا براساس آن بتواند استنباط كند و نیز درستى
اســتنباط خود را محك زند .در این مقاله سعی شــده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه
مذاهب اسالمی پرداخته شود.
کلیدواژهها :اصل عدالت ،اجتماع ،فقه ،مذاهب اسالمی.

اصل عدالت در فقه مذاهب اسالمی

m.moumeni@gmail.com
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موضوع عدالــت از دیرباز مورد توجه صاحبنظران
عرصههای گوناگون بوده و هماکنون نیز از مســائل
مهــم و تأثیرگذار در معادالت جهانــی و بینالمللی
است .عدالت در حوزه کالم ،اخالق و احکام اسالمی
به عنوان یکــی از موضوعات حائز اهمیت ،مطرح و
پیرامــون آن گفتگوها و مناقشــات فراوانی صورت
پذیرفته اســت .موضوع عدالت اجتماعی امروزه در
دنیای اسالم به مسئلهای سرنوشتساز تبدیل گردیده
اســت .عدالت در حوزه فقه به دلیل ارتباط تنگاتنگ
با زندگی روزمره مردم مســلمان ،از تأثیر بیشــتر و
عملیتری برخوردار است ،بنابراین پرداختن به اصل
عدالــت در فقه حائز اهمیت خواهــد بود و میتواند
نقــش کلیدی در به ثمر رســیدن قیامهــای عدالت
خواهانه مردم مسلمان در کشورهای مختلف اسالمی
ایفا کند.
الزم به ذکر است که فقها میتوانند با ایجاد ساختاری
نوین و پویــا از منابع دین ،احکام ،قواعد و نظامهای
اسالم را استنباط نمایند و قواعد نوین حجیت را پدید
آورند ،همانطور کــه تاکنون چنین بوده و طی ادوار
مختلف فقهی ،قواعد متعدد فقهی منقح گردیده است،
بنابراین میتوان با تالش گســترده و عمیق به اصلی
تحت عنوان اصل عدالت دست یافت.
عدالت را میتوان در چهار عرصه مورد بررسی قرار
داد كه عبارتند از .1 :عدالت در تکوین  .2عدالت در
تشــریع  .3عدالت در تدبیر و نظام اجرایی  .4عدالت
در منش فردی و معاشرتی .آنچه مورد نظر این مقاله
اســت ،دومین عرصه میباشد؛ 1یعنی عدالت معیاری
برای فقاهت و استنباط باشد و برداشتهای فقهی با آن
سنجیده شود.
شهید مطهری در تبیین اصل عدالت ميگويد« :عدالت
در سلســله علل احکام است نه در سلسله معلوالت،
نه این است که آنچه دین گفت ،عدل است ،بلکه آنچه
« .1عدالت به مثابه قاعده فقهي» ،صص.10-1

عدل است ،دین میگوید».
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اصل عدالت با استناد به آیات قرآن
آیات قرآن در مورد عدل و قسط فراوان است .لغویان

بین عدل و قسط ،تفاوت زیادی قائل نیستند 3.حاصل
کالم آنان این است که کلمه قسط از آن جهت که دربر
دارنــده مفهوم اعتدال و حفــظ از انحراف و افراط و
تفريط است ،با عدل هم معني است و تنها تفاوتش با
عدل آن اســت که قسط جنبه تطبيق مفهوم عدالت و
اجراي آن در مصاديق را دارا است؛ یعنی وقتي عدل
بخواهد تحقق و ظهور داشــته باشــد ،از آن به قسط
4
تعبير میشود.
در اينجــا برخی از آیات قــرآن در موضوع عدل و
قسط بررسی میشوند:
« .1يــا َأيُّ َها الَّ
امين ِ َّ ِ
ــهدا َء
ل شُ َ
ذيــن آ َم ُنوا ُكونُوا ق ََّو َ
َ
بِالْ ِق ْس ِ
آن ق َْو ٍم َعلى َأ َّال َت ْع ِدلُوا
ــط َو ال َي ْج ِر َمن َُّك ْم شَ ــ َن ُ
َ
َ
بير بِما
ْاع ِدلُوا ُه َو َأق َْر ُب لِل َّتقْــو 
ى َو ا َّتقُوا اهلل إ َِّن اهلل خَ ٌ
ون»؛« 5اى كســانى كه ايمان آوردهايد! همواره
َت ْع َم ُل َ
براى خدا قيام كنيد ،و از روى عدالت ،گواهى دهيد!
دشــمنى با جمعيّتى ،شــما را به گناه و ترك عدالت
نكشــاند! عدالت كنيد ،كه به پرهيــزكارى نزديكتر
است! و از (معصيت) خدا بپرهيزيد ،كه از آنچه انجام
مىدهيد ،باخبر است!».
از این آیه وجوب رعایت عدالت و عمل به آن فهمیده
میشود ،به طوری که حتی عداوت و دشمنی مسلمانان
6
با گروهی دیگر ،جواز عمل برخالف عدالت نیست.
«اع ِدلُوا ُه َو َأق َْر ُب لِل َّتقْوى»
عالمه طباطبایی نیز جمله ْ
را فرعــی بر شــهادت دادن به قســط در صدر آیه
میداند ،ســپس بيان میکند کــه خداوند برای اینکه
شــهادت همراه با قسط باشــد ،مؤمنان را به عدالت
 .2مبانی اقتصاد اسالمی ،ص.14
 .3قاموس قرآن ،ج ،6ص.6
 .4معجم الفروق اللغويه ،ص.428
 .5مائده.8 ،
 .6ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن ،ج ،6ص.234

به نزديكان فرمان مىدهد و از فحشــا و منكر و
ســتم ،نهى مىكند خداوند به شما اندرز مىدهد،
شايد متذ ّكر شويد!».
عالمه طباطبایی مفهوم عدالت را در دو جنبه ســلبی
و ایجابی میداند؛ یعنی عدالت را نفی ظلم میشمارد.
ایشان قسم دوم عدل را عدلى میداند كه عقل ،عدالت
بودن آن را تشخيص نداده است ،بلكه به وسيله شرع
شــناخته مىشود ،مانند قصاص ،ارش ،ديه جنايت و
اصل مال مرتد ،كه اين قسم از عدالت قابل نسخ است
10
و در بعضى از زمانها منسوخ مىشود.

 .7ترجمه كنز العرفان في فقه القرآن ،ج ،2ص.918
 .8تفسیر شاهی ،ج ،2ص.746
 .9نحل.90 ،
 .10چنانچه در کالم عالمه دقت شــود ،به این نکته ظریف دســت
خواهیم یافت که ایشــان عدالت را امری عقلی میداند ،اما میگوید:
قسمی از عدالت را عقل نمیتواند تشخیص دهد ،نه آنکه عقلی نیست.

 .11ترجمه تفسير الميزان ،ج ،12ص.478
 .12همان ،ج ،12صص478و.479
 .13ديدگاههاى نو در حقوق ،ج ،2ص.40
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دستور میدهد و آن عدالت را وسيلهاى براى حصول
تقوا میشمارد.
در کنــز العرفان فی فقه القــرآن درباره اين آيه آمده
است« :بغض و عداوت گروهى ،شما را وادار به ترك
عدل در بين آنان ننمايد و آن عبارت اســت از منفعل
نشــدن و ترك نكردن عدل در ميــان آنها كه الزمه
عدل است ،ليكن از آنجا كه داللت مطابقى قوىتر از
داللت التزامى است ،دوباره دستور به «عدل» مىدهد
و مىفرمايــد« :اعدلوا» و «هــو» يعنى عدل «اقرب
للتّقوى»  ...الم در للتقوى به معناى اين اســت كه در
آن كمال تجليل از عدل شــده است ،از جهت اينكه
عدل در وصول به مفهوم تقوى ،نزديكتر از همه چيز
7
قرار داده شده است».
در تفسیر شــاهی نیز آمده اســت« :ا ْع ِدلُوا» تأكيد
آن ق َْو ٍم
وجوب عدل است و بر جمله «ال َي ْج ِر َمن َُّك ْم شَ َن ُ
َعلــى َأ ّل َت ْع ِدلُوا» داللــت دارد و عبارت « ُه َو َأق َْر ُب
8
لِل َّتقْوى» به وجوب عدل اشاره دارد.
« .2إ َِّن َ
اهلل َي ْأ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل َو ْال ِْح ِ
ى
سان َو إيتا ِء ِذي الْق ُْرب 
َو َي ْنهى َعنِ الْ َف ْحشــا ِء َو الْ ُم ْن َك ِر َو الْ َبغ ِْي َي ِع ُظ ُك ْم لَ َع َّل ُك ْم
ون»؛« 9خداوند به عدل و احسان و بخشش
َت َذ َّك ُر َ

سپس ایشــان اضافه میکند که عدالت در اعتقاد اين
اســت كه به آنچه حق است ،ايمان آورى ،عدالت در
حوزه عمل فردی آن است كه كارى كنى موافق سعادت
انسان باشــد و مانع بدبختی ،كارى كه مايه بدبختى
است به دلیل تبعیت از هواى نفس انجام ندهى (اشاره
به جنبه ســلبی عدالت) و عدالت در حوزه اجتماعی
آن است كه هركسى را در جاى خود كه به حكم عقل
و يا شــرع و يا عرف مستحق آن است ،قرار دهى و
مطابق استحقاق افراد با آنان برخورد کنی ،براي مثال
نيكوكار را به خاطر احسانش احسان كنى و بدكار را
به خاطر بدياش عقاب نمايــى ،و در اجراى قانون
11
تبعيض قائل نشوى.
در نهایت ایشــان نتیجــه بحث را ایــن چنین بیان
میدارد« :به هر حال عدالت هرچند كه به دو قســم
منقسم مىشود :يكى عدالت انسانى فى نفسه و يكى
عدالتش نســبت به ديگران ،يكى عدالت فردى ،يكى
عدالت اجتماعى ،و نيز هرچند لفظ عدالت مطلق است
و شــامل هردو قسم مىشود و ليكن ظاهر سياق آيه
اين است كه مراد از عدالت ،عدالت اجتماعى است ...
به اين معنا كه خداى ســبحان دستور مىدهد هريك
از افــراد اجتماع عدالت را بيــاورد ،و الزمه آن اين
مىشــود كه امر متعلق به مجموع نيز بوده باشد ،پس
هــم فرد فرد مأمور به اقامه اين حكمند ،و هم جامعه
12
كه حكومت عهدهدار زمام آن است»
ســید محمدحسن مرعشــی شوشــتری در کتاب
دیدگاههای نو در حقوق از آیاتی مانند «إ َِّن اللّ َي ْأ ُم ُر
«و َأق ِْس ُ
ين»،
ــطوا إ َِّن اللّ ُي ِح ُّب الْ ُمق ِْس ِــط َ
بِالْ َع ْد ِل» يا َ
برداشت میکند که در فقه يك اصولی وجود دارد كه
به آن اصول كلى گفته میشــود و اختصاصى به يك
پزشك يا يك هنرمند ندارد ،بلكه به طور كلى شارع
13
نظرش اين است كه در جامعه عدالت اجرا شود.
وهبه زحیلی در التفسیر المنیر در مورد این آیه چنین

میگوید« :این آیات ســتون زندگی اسالمی و ارکان
جامعه اسالمی اســت .در آیه «إ َِّن َ
اهلل َي ْأ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل َو
ِ
ســان» خداوند امر میکند بندگانش را به رعایت
ْال ِْح
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عدالت و انصاف در همه چیز در تعامالت اجتماعی ،در
قضاوت و حکمرانی ،و تمام شئون دین و دنیا و روش
14
زندگی بشر در مورد خود و دیگران».
در احکام القرآن جصاص نیز ذیل این آیه چنین آمده
اســت« :عدل همان انصاف اســت و آن از نظر عقل
واجب است ،قبل از آنکه نیازی به دستور شارع باشد،
همانا بیان شــارع در رعایت عدالت ،در حقیقت تأکید
15
بر وجوب است».
خالصه سخن آنکه در اين آيه خداوند تبارك و تعالى
به صورت مطلق به عدالت دســتور داده اســت .یقین ًا
مقصــود از عدالت در اين آيــه ،تنها در محدوده امور
مالى و اقتصادى نيست ،بلكه عدل در همه امور مد نظر
اســت و به وسيله كلمه «يأمر» وجوب و لزوم اجراي
عدالت به خوبی اســتفاده ميشــود؛ چون آيه شريفه
به هيچ كدام از مصادیق عنوان شــده توســط مفسران
محدود نميشود ،بنابراين عدالت به معناى گسترده آن
مورد نظر است.
حال سؤالي كه مطرح ميشــود اين است كه آيا كلمه
«يأمر» وجوب تكليفى اســت يا ارشادى؟ در پاسخ
ميتوان گفت :دقت و موشــکافی کامل در آیه اقتضا
ميكند كه از كلمه «يأمر» فقط وجوب تكليفى يا هردو
را برداشت كنيم؛ به این معنی که يكى از واجبات الهى
(شــرعی) ايجاد عدالت و تحقق آن در جامعه است و
افرادی كه قدرت بر تحقق آن را داشــته باشــند و از
انجام آن کوتاهی یا سرپیچی كنند ،در پيشگاه خداوند
مســئول خواهند بود؛ چون لــزوم و وجوب اجراى
عدالت را عقل درك ميكند ،مالزم با ارشــادى بودن
امر در این آیه نيســت ،در حقیقت ارشادی بودن امر،
منافات با وجوب آن ندارد ،مانند َ
«أ ِطي ُعوا َ
اهلل َو َأ ِطي ُعوا
 .14التفسير المنير ،ج ،14ص.218
 .15احكام القرآن ،ج ،5ص.12

الر ُس َ
ول» 16که امر ارشادی واجب است.
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
تاب َو
َ« .3لق َْد أ ْر َسلنا ُر ُسلنا بِال َب ِّينات َو أن َْزلنا َم َع ُه ُم الك َ
ديد ِ
َّاس بِالْ ِق ْس ِ
الْ
فيه بَ ْأ ٌس
ــط َو َأن َْزلْ َنا الْ َح َ
َ
ميزان لِ َيقُو َم الن ُ
ــديد َو َمنا ِف ُع لِلن ِ
َّاس َو لِ َي ْع َل َم اهللُ َم ْن َي ْن ُص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه
شَ
ٌ
بِالْغ َْي ِب إ َِّن َ
اهلل ق َِو ٌّي َعزيز»؛« 18ما رسوالن خود را با
17

داليل روشــن فرستاديم ،و با آنها كتاب (آسمانى)
حق از باطل و قوانين عادالنه)
و ميزان (شناسايى ّ
نازل كرديم ،تا مردم قيام بــه عدالت كنند و آهن
را نازل كرديم كه در آن نيروى شــديد و منافعى
براى مردم اســت ،تا خداوند بداند چه كسى او و
رســوالنش را يارى مىكند ،بىآنكــه او را ببينند
قوى و شكستناپذير است!».
خداوند ّ

این آیه هدف از انزال کتب و ارسال رسل را برقراری
عدالت توســط مردم میداند .به عبارت دیگر هدایت
انبیا بــا فرامین الهی باعث تربیت انســانهای عادل و
عدالتخواه میشود.
عالمــه طباطبایی در تفســیر المیزان بيــان ميدارد:
«احتمــال میرود منظور از ميزان ،دين باشــد؛ چون
دين همان چیزی اســت كه عقايد و اعمال افراد با آن
سنجيده مىشود ،و همان مايه قوام زندگى سعادتمندانه
انســان در حوزه فردی و اجتماعی است ،بنابراين اين
متعرض حال مردم از حيث
احتمال با ســياق آیه كه ّ
خشوع ،قســاوت قلب و جديت و سهلانگاريشان در
امر دين است ،سازگارتر از احتماالت دیگر است؛ زيرا
19
برخی از مفسران میزان را ترازو دانستهاند».
شــهید صدر پس از ذکــر این آیــه ،در بیانی محکم
چنین استدالل میکند« :اقامه قسط و عدل اجتماعی،
اصلیترین هدف آســمانی شارع مقدس است و اسالم
براساس آن تأسیس یافته است ،بنابراین احکام شرعی
باید مطابق با این هدف اساســی شــریعت باشد ،پس
چنانچه بعضی از مبانی و اســتداللهاي فقهی ،ما را به
 .16نساء.59 ،
« .17تئورى عدالت در حكومت اسالمى و واليت فقيه» ،صص.7-1
 .18حدید.25 ،
 .19ترجمه تفسير الميزان ،ج ،19ص.302

نتیجهای مخالف آن سوق دهد ،چارهای جز رد و عدم در شريعت اسالمى ،پس از قرآن ،سنت و اجماع ،عقل
25
20
و حكمت قانونگذارى در اسالم است.
قبول آن نداریم».

اصل عدالت با استناد به روایات

اصل عدالت با استناد به اجماع

 .22غرر الحکم ،ص.99
 .23همان ،ص.340
 .24همان ،ص.339

« .25مقارنة بين العدالة التشــريعية في القوانيــن الوضعية و الرأي في
التشريع اإلسالمى».

چنانچه مقصود از اجماع این باشــد که آیا اجماعى بر
محصل
وجود اصلی به نام عدالت وجود دارد؟ (اجماع ّ
و يا منقول) ،بايد گفت :چنين اجماعى وجود ندارد .اما
چنانچه مقصود این باشــد که آيا عدالت به عنوان يک
اصل در دين (چــه در اصول و چه در فروع) پذيرفته
شده است؟ مىتوان ادعا کرد به نظر شیعه و اهلسنت
اصل عدالت اجماعی است؛ زيرا هیچکس اين موضوع
مقومات
را انکار نکرده و نخواهد کــرد که عدالت از ّ
دين است و همه بر آن قائلند .عالوه بر اين ،روش فقها
در اســتفاده از اصل عدالت ،به عنوان مالک و معیار،
شاهد ديگری بر اين ادعا است که به نمونههايى از آن
در ادامه اشاره ميگردد.
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در روايات رسول اکرم(ص) و اهلبيت(ع) ،تأكيدهاي
فراوانی مبنی بر معيار بودن عدالت در تمامى عرصههاى
زندگى انســانها وجود دارد؛ تأکيدهايي که به وضوح
مبناى دين را عدالت و نفى ظلم معرفی میکنند .در این
بخش به منظور عدم اطاله كالم ،تنها برخي از روایات
مورد اشاره قرار ميگيرد:
 .1رسول خدا(ص)« :عدالت ترازوى خداوند در زمين
اســت ،هركه آن را به کار بنــدد و به آن عمل کند ،به
بهشــت خداوند راهنمایی شود و هركه آن را رها کند،
21
به دوزخ خواهد رفت».
22
 .2امام علی(ع)« :عدالت مالک و معیار است».
 .3امام علــی(ع)« :عدالت پشــتیبان و نگهبان مردم
23
است».
24
 .4امام علی(ع)« :عدالت وسیله نظم حکومت است» .پیشینه اصل عدالت در فقه
پس از بررسی آیات قرآن ،باید به این مسئله پرداخت
اصل عدالت با استناد به عقل
کــه موضوع عدالت در علوم اســامی چه جایگاهی
صرفنظــر از آيات و روايات ،عقل نیز بر معیار بودن دارد؟ و چه میزان به آن پرداخته شده است؟ در پاسخ
عدالــت تأکیــد دارد و آن را درک میکند .شــیعه و باید گفت :اصل عدالت تحت عنوان قاعده مستقل در
معتزله به حســن و قبح عقلى ملتزماند و آشکارترین ديدگاه فقيهان گذشــته مورد توجه قرار نگرفته است،
و مهمترین مصداق آن را عــدل و ظلم مىدانند .آنها البته بحث عدل در مباحث كالمى ،فلسفى و اخالقى ،به
حكم عقل را در اين زمينه اســتقاللى دانستهاند؛ يعنى طور گسترده بررسی گردیده است ،اما در فقه ،عدالت
عقل صرفنظر از شرع مقدس ،به عدالت داللت دارد .تنها به عنوان شرط در ابواب مختلف فقه که البته موارد
برخی از اصولیان مانند نایینی به مالزمه بين حکم عقل آن بیشمار است ،مورد توجه قرار گرفته است و برخى
و شرع معتقدند ،بنابراین طبق این نظریه ،اصل عدالت از فقها نیز در تنگناها به اصل عدالت توجه كردهاند.
در دين میتواند جهت شرعى پيدا کند .مصطفى مراغى در فقه از عدالت در دو مورد به صورت مستقل گفتگو
از مفسران اهلسنت معتقد است :مصدر و دليل عدالت شده اســت .1 :آنجا كه عدالتيكى از صفات مجتهد،
قاضى ،امام جماعت ،شــهود و گواهان و  ...به شمار
 .20قاعدة الضرر و الضرار ،ص.64
آمده و در رأى مشــهور به عنوان ملكه نفسانى از آن
 .21مستدرك الوسائل ،ج ،11ص.316
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تعبير شــده اســت .2 .آنجا كه به عنوان يك قاعده با
تعبير «قاعدة العدل واإلنصاف» آمده اســت که كاربرد
آن در اشتباهات خارجى اســت (به اصطالح اصولی
شبهات موضوعیه)؛يعنى آنجا كه اموالى مخلوط شود
26
و تفكيك آن ميسور نباشد.
شــهيد مطهرى معتقد است :سابقه اصل عدالت در فقه،
به زمــان به كار گرفتن رأى و قياس در شــريعت از
ســوى برخی از فقهای اهلسنت برمیگردد .برخى از
انديشمندان اهلسنت همچون مصطفى مراغى نیز اين
دیدگاه را تأييد مىكنند .همچنين شهید مطهرى سابقه
بحث عدالت را در ميان شــيعه ،به بحثهاى مالزمات
عقليه و حســن و قبح عقلى برگردانده است ،ولى در
دانش اصول و در كتب فقه ،به اين مســئله تصريحى
27
نشده است.
به نظر مىرسد نخســتين كسى كه از عدالت به عنوان
يــك اصل ياد كرده و از غفلت فقيهان درباره آن ابراز
نگرانى نموده است ،شــهيد مطهرىباشد .وى در اين
زمينه چنین بیان داشته است« :اصل عدالت اجتماعى
با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است
«وبِالْ َوالِ َد ْينِ إ ِْح َسانًا» و
و در حالى كه از آياتى چونَ :
َ
«أ ْو ُفوا بِالْ ُعقُو ِد» عموماتى در فقه به دست آمده است،
ولى با ايــ 
ن همه تأكيدى كه در قــرآن كريم بر روى
مسئله عدالت اجتماعى دارد ،با اين حال يك قاعده و
اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و اين مطلب
28
سبب ركود تفكر اجتماعى فقهاى ما گرديده است».
امام خمينى از عدالت بــه ميزان و معيار تعبير كرده و
بيان داشته است« :اجراى قوانين بر معيار قسط و عدل
و جلوگيرى از ســتمگران و حكومت جائرانه و بسط
عدالت فردى و اجتماعى و منع از فساد و فحشا و انواع
كجرويها و آزادى بر معيار عقل و عدل و اســتقالل و
خودكفايى و جلوگيرى از استعمار و استثمار و استعباد
و حدود و قصاص و تعزيــرات بر ميزان عقل و عدل
 .26ر.ک :قاعده عدالت و نفی ظلم ،صص.60-50
« .27عدالت به مثابه قاعده فقهى» ،صص.10-1
 .28دائرة المعارف فقه مقارن ،ص.131

و انصاف ،و صدها از اين قبيل ،چيزهايى نيســت كه
با مرور زمان در طول تاريخ بشــر و زندگى اجتماعى
كهنه شود ،اين دعوا مشابه آن است كه گفته شود قواعد
عقلى و رياضى در قرن حاضر بايد عوض شــود و به
29
جاى آن قواعد ديگر نشانده شود».
برخى ديگر نيز به اجمال از آن ياد كردهاند:
آیتاهلل مکارم شیرازی در کتاب النکاح خود میگوید:
«اين نكتهاى مهم و دريچهاى به مسائل ديگر فقه است،
تــا آنجا كه اطالع داريم هيچيك از فقها و اصوليان به
طور مســتقل از قاعده عدل و انصاف بحث نكردهاند،
بلكه به صورت گــذرا در البهالى بحثها آن را مطرح
كردهاند و گاهى هم آن را قبول نكردهاند ،ولى اين يك
قاعده عقاليى در ابواب اموال است ،مث ً
ال در جايى كه
بين دو نفر يا بيشتر بر سر مالى اختالف افتاده و معلوم
نيست كه حق با كيست ،در اين صورت قرعه نمىزنند،
30
بلكه قاعده عدل و انصاف حاكم است».
ایشان همچنين معتقد است« :عقل حکم میکند که در
چنین منازعاتی ،به سراغ قاعده عدالت رفت ،نه سراغ
قرعه؛ چون خالف عدالت نســبی اســت؛ یعنی وقتى
اموالى مشكوك مىشــود و نمىتوانند مصلحان آن را
حد وســط آن را بگيريد ،هم در
حل كنند ،مىگويند ّ
گرفتن و هــم در دادن ،مث ً
ال در مواقعى كه مىخواهند
پولى را تقسيم كنند ،اگر مر ّدد بين فردين يا بيشتر شود،
31
بين آنها عادالنه تقسيم مىكنند».
نراقی نیز در مشارق االحکام در مشرق سوم به اصلی
تحت عنوان عدالت اشــاره نموده اســت 32.آیتاهلل
صادقی تهرانــی در کتاب قواعد فقه قرآنی خود با نام
اصول االستنباط بين الكتاب و السنّة سعى دارد تنها با
اتكاى به قرآن كريم بــه ارائه اصول و قواعد بپردازد.
وى به اســتنتاج برخى از فروع فقهى آيات قرآن كريم
پرداخته است .در اصل  49از این کتاب به اصل عدالت
 .29صحیفه نور ،ج ،۲۱ص.۴۰۵
 .30كتاب النكاح ،ج ،4ص.41
 .31همان.
.32مأخذ شناسی قواعد فقهی ،ص.132

 .33همان ،ص.144
 34ر.ک :دائرة المعارف فقه مقارن ،ص.59

رابطه اصل عدالت و قاعده نفی ظلم

با دقت در معنا و مفهوم لغوی عدالت و بررســی آیات
قرآن در این زمینه که پیشتر اشــاراتی به آنها گردید،
روشــن میشــود که اصل عدالت دو جنبه دارد :يکي
جنبه ايجابى و اثباتى و ديگري جنبه ســلبى و نفيى،
جنبه ايجابى اصل عدالت در مقام اثبات حکم اســت
(ضرورت عدالت و اجراي آن) ،اما جنبه سلبى ،حکمى
را نفى مىکنــد .مث ً
ال اصل عدالــت در جنبه ايجابى،
مىگويد :عدل واجب اســت (چه به صورت استنباط
حکــم و چه به صورت تطبيق بر مصداق) يا مىگويد:
اين عمل عدل است ،پس از نظر شارع واجب است .اما
در جنبه ســلبى ،وجود حکم ظالمانه از سوى خداوند
و در احکام اسالمى نفى مىشود .بنابراين ،جنبه سلبى
«اصل عدالت»« ،قاعده نفى ظلم» است و نسبتشان از
اين جهت تساوى است.
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اشاره مینماید.
آیتاهلل مکارم شيرازي اشــاره میکند که نگاه فقیهان
به مسئله عدالت ،بیشتر به عنوان شرطی از شروط در
ابواب مختلف فقهی بوده اســت .البته باید گفت عدم
بررســی مســئلهای تحت عنوان قاعده عدالت توسط
فقها ،به معنای عدم بهرهمندی از این موضوع نیســت؛
زيرا فقيه نمىتواند رأيى صادر كند كه با يكى از اهداف
و مقاصد دين سازگار نباشد ،مث ً
ال اگر حكمى و فتوايى
با استقرار قسط و عدالت اجتماعى تعارض داشته باشد،
مجدد و
بايد در آن تأمل بيشترى شود و با مالحظهاى ّ
نگاهى همهسويه و كشف بعضى از قيود و خصوصيّات
موضــوع واقعى حكم ،اين تعارض مرتفع گردد .به هر
حــال فقیه با در نظر گرفتن اهــداف و مقاصد دين و
روح شريعت به مثابه اصلى از اصول استنباط که قطع ًا
عدالت نیز از اهم آن اســت ،نظر فقهی خود را اعالم
34
مینماید.
بنابرایــن عالوه بر آنکه عدالــت در آمر و ناهی ،امام
جماعت ،اجیر شدن برای نماز ،شاهد ،عامل زکات و
قاســم آن ،قیمت گذار ،موذن ،متفحص از زوج مفقود،
مســتحق خمس و زکات و کفــاره ،مقر ،ملتقط ،نائب
در جســتجوی آب ،نائب حج ،واقــف ،وصی ،ولی،
وکیل ،کاتب ،قاضی و کارشــناس ،اجتهاد و مرجعیت
و حکومــت (حاکم) ،قصاص ،امور حســبیه (عدول
مؤمنان) ،تعدد زوجات و بسیاری از ابواب دیگر شرط
است ،فقيهانى چون صاحب جواهر ،امام خمينى ،شهيد
مطهري ،شــهيد صدر و امثال آنها ،به مسئله عدالت در
عرصهتشريع ،تأکید داشتهاند.
حاصل سخن آنان چنین است:
از آنجا که عدالت از اهم مقاصد شریعت است ،استنباط
احکام فقهی نمیتواند از عدالت فاصله داشــته باشد،
بلکه باید تأمین کننده عدالت اجتماعی باشد .اما اینکه
چرا فقها بــه قاعدهای تحت عنــوان عدالت تصریح
33

نکردهاند ،صرفنظر از ادعای شــهید مطهری که علت
آن را غفلت فقیهان از این مســئله میداند ،میتوان به
موارد زير اشاره كرد:
 .1در نگاهى درون فقهى ،ادلــه لفظى عدالت ،از نظر
اغلب فقیهان تاکنون بیانگر مولوى بودن و نه انشــائی
بودن آن اســت ،شــاید اکثر فقها موضوع عدالت را
صرف ًا مســئلهاى کالمى ،و حداکثر از مقاصد شریعت
میدانستهاند.
 .2دقت و حساسیت در پاسدارى از شریعت و هراس
از بدعتگذارى و تأســیس فقه جدید موجب شده تا
تحقیق و کاوش در زمینههاى مربوط به تأثیر عدالت و
عقل در فقه کمتر صورت گیرد.
 .3گرچــه قاعدهای تحت عنــوان عدالت منقح نبوده
است ،اما فقها در مقام عمل و با در دست داشتن قواعد
دیگری همچون قاعده عدل و انصاف و الضرر و غیره،
از این قاعده استفاده نمودهاند.

كاربرد قاعــده عدالت در فقــه فردی و
اجتماعی

در موارد ذیل ،برخی مســتندات ناظر بر حرمت ظلم،
و برخی ناظر بر نفی تشــریع ظالمانه هستند .حرمت
ظلم یعنی آنکه شــارع مقدس میگویــد :انجام فالن
عمل توسط مكلفان حرام اســت؛ چون ظلم است ،و
نفی تشریع ظالمانه میگوید :غیر از اینکه ارتکاب ظلم
حرام اســت ،هیچ تشریعی در اســام از ناحیه شارع
نداریم که مستلزم وارد شدن ظلم به کسی یا اجتماعی
شــود .در هر حال هردو موضوع مــا را به این نتیجه
میرساند که شارع مقدس در حوزه فردی و اجتماعی،
نــه تنها قوانیــن عادالنه وضع نموده اســت ،بلکه از
مســلمانان نیز میخواهد تا به عدالت رفتار نمایند و
مرتکب ظلم نشوند.

تأثیر اصل عدالت در فقه
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 .1صاحب جواهر در مسئله ارش میگويد :آنچه مطابق
عدالت و دربر دارنده حق خريدار و فروشــنده است،
همان نظريه اصحاب اســت كه آراء اهل خبره جمع و
نسبتگيرى مىشــود؛ 35یعنی عمل فوق که استفاده از
آراء اهل خبره و نسبتگیری بین آنان است ،با عدالت
سازگار است (اصل عدالت در شبهات موضوعیه).
 .2آیــتاهلل زنجانــی در کتاب نکاح خــود تصریح
میکند که يكى از اهداف اصلى شــارع در تشویق به
ازدواج ،برطرف شدن نیاز زن و مرد است ،تا به فحشا
و منكرات كشــيده نشــوند ،اما اينكه تصور شود مرد
در تأمين نياز جنســى تام االختيار است و زن حقى
ندارد ،با مذاق شارع حكيم كه براساس عدالت قوانين
جعل كرده و به انســانها اجازه نمىدهد كه به ديگران
ضرر بزنند ،يا ديگران را در حرج قرار بدهند ،سازگار
نيست 36.بنابراین ایشان قاعده الضرر و قاعده الحرج
را زاییده اصلی جامعتر یعنی اصل عدالت میداند.
 .35جواهر الكالم ،ج ،23ص.295
 .36ر.ک :كتاب نكاح ،ج ،5ص.1411

 .3آیتاهلل مکارم شــیرازی در کتاب بررســی طرق
فرار از ربا ،به دلیل تحريم رباى قرضى اشــاره کرده
و میگوید :چون رباخوار چيز اضافهاى از وام گيرنده
مىگيرد و او كم كم تضعيف شده و تمام سرمايهاش به
رباخوار منتقل مىشود و اين ظلم است؛ 37یعنی مخالف
عدالت است (جنبه سلبی اصل عدالت).
 .4امام خمينى در مورد حرمت ربا میگوید :ربا به این
دلیل حرام اســت كه گرفتن زيادى ظلم است .ایشان
معتقد است :حيلههايى كه براي ربا به كار برده میشود،
ظلم بــودن ربا را از ميان برنمــىدارد .بنابراين حيله
شرعى را نپذيرفته و اشاره میکند« :سخن خداوند كه
«ســرمايه از آن شما اســت ،بدون آنكه ستم كنيد ،يا
مورد ســتم قرار گيريد» داللت دارد بر اينكه گرفتن
زياده بر اصل مال از ديدگاه شــارع ،ظلم و ستم است
و همين ظلم و ســتم حكمت تحريم يا علت آن است.
اين ستم با تبديل عنوان از ميان نمىرود .نيز گفته شد
كه روايات صحيــح حرمت ربا را چنين تعليل كرد كه
ربا به سبب روىگردانى مردم از معامالت و كار نيك
38
است و علت آن اين است كه ربا فساد و ظلم است».
 .5شــهید صدر در کتاب اقتصادنا به عدالت اقتصادی
اشــاره میکند و میگوید :اصــل عدالت اجتماعى در
توزيع ثروت ميان انســانها در جامعه اســامى ،ركن
ديگر اقتصاد است .ثروت عبارت است از منابع مادى
و طبيعــى توليد و نيز درآمدهاى حاصل از آن .توزيع
ثروت به طور عادالنه بايد به گونهاى باشــد كه ضمن
بــرآوردن نيازهاى فرد ،تأمين كننده رشــد معنوى و
39
انسانى او باشد.
 .6عالمه جعفری در کتاب رسائل فقهی خود با اشاره
به وظیفه دولت اســامی که الزم اســت از کارگران
حمایت کند ،به مسئله دفع ظلم و اصل عدالت تمسک
نموده اســت و بيان میکند :كارگر حق دارد دستمزد
عادالنه براى كار خويــش مطالبه كند ،و اگر صاحب
 .37بررسى طرق فرار از ربا ،ج ،1ص.19
 .38کتاب البیع ،ج ،2ص.451
 .39اقتصادنا ،صص.418-411

 .40رسائل فقهى ،ص.203
 .41کتاب البیع ،ج ،1ص.559
 .42التحریر و التنویر ،ج ،5صص.41-39

 .43حقوق زندانى و موارد زندان در اسالم ،ج ،1ص.428
 .44ر.ک :قاعده عدالت و نفی ظلم ،صص.60-50
 .45ر.ک :همان.
 .46همان.
 .47ر.ک :همان.
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كار به تكليف خــود در پرداخت قيمت عادالنه عمل
نكرد ،بر دولت واجب است كه براى دفع ظلم از كارگر
دخالت كند و حق او را اســتيفا نمايد .كارگر حق دارد
از گواهيهاى امتياز مربوط به دوران كار و صحت عمل
40
خود برخوردار گردد.
 .7فتوای ابوحنیفه و نقد امام خمینی براســاس اصل
عدالت :شــخصی حیوانی را کرایه کرد ،تا طلبش را از
بدهکار بستاند ،وقتی به آنجا رسید ،بدهکار به مکانی
دیگر رفته بود و از آن مكان نیز به مکاني دیگر .کرایه
گیرنده پس از انجام کار سراغ مالک رفت و او مطالبه
اجرتی بیشــتر کرد ،میان آنان نــزاع درگرفت ،برای
داوری به ابوحنیفه مراجعه کردند ،او چنین فتوا داد که
چون مستأجر تخلف کرده ضامن حیوان است و اآلن
که حیوان را سالم به مالک برگردانده ،چیزی بر عهده
او نیســت .امام خمینی در نقد و عدم پذیرش این فتوا
به اصل عدالت اشاره میکند و میگوید« :فانه مخالف
للعقل و العدل االســامی ،فلهذا استرجع صاحب البغل
و تحلــل منه ابووالد مع فتواه بنفعــه»؛ يعني این فتوا
41
مخالف عقل و عدالت اسالمی است.
 .8ابنعاشــور در التحرير و التنوير روايات مربوط به
زدن زن را منحصر به جايى مىداند كه اين عمل ،ظلم
42
تلقى نشود ،وگرنه آن را ناروا دانسته است.
 .9ابنحزم میگوید :هركس با شهادت گواهان عادل يا
اقرار صحيح ،بدهكارى او ،اعم از مال يا آنچه موجب
بدهى مالى مىشود ،به مردم ثابت شد ،تمامى آنچه از
اموال او يافت شــود ،فروخته و بين طلبكاران تقسيم
مىشــود و اص ً
ال جايز نيست كه او را زندانى كنند .اما
اگر از همان جنس مالى كه بدهكار است ،در مالكيت
او يافت شود ،در اين صورت بدون فروختن ،عين ًا بين
طلبكاران تقســيم مىگردد .پس زندانى كردن او ،در
صورتى كه مىتوان حق طلبكاران را پرداخت ،هم در

مورد او و هم در مورد طلبكاران ،ظلم است( 43حرمت
ظلم یا وجوب عدالت).
 .10عبداهلل بن قدامه حنبلى (د 620ق) ،صاحب کتاب
المغنــي و عبدالرحمن بن قدامه حنبلى ،صاحب کتاب
44
الشرح الکبير ،نیز به همين مطلب قائل هستند.
 .11ابوالبــرکات فقيه مالکــي (د 1307ق) مىگويد:
غاصب در آنچــه که بر روى ملک غصبى هزينه کرده
است ،اگر با بهرهاى که از آن ملک مىبرد ،برابر بود که
بحثى در آن نيست ،ولى اگر بيشتر خرج کرده بود ،حق
مطالبــه زيادى را ندارد ،به خاطر ظلمى که با غصبش
بر صاحب ملک وارد کرده است و اگر درآمدش از آن
ملک غصبى بيشتر از هزينهاى که کرده باشد ،متعلق به
مالک ملک است( 45حرمت ظلم یا وجوب عدالت).
 .12ابوبکــر کاشــانى (د 587ق) در بدائــع الصنائع
مىگويــد« :پس از ثبوت زوجيت زوجه بر شــخص
غايب براى قاضى ،قاضــى نمىتواند حکم به فروش
مال شــخص غايب براى اداى نفقه زوجهاش کند .بلى
اين امر بر شــخص حاضر صورت مىگيرد؛ چون او
امتنــاع از پرداخت نفقه مىکنــد و اين ظلم به زوجه
است و از باب دفع ظلم الزم است که حکم به فروش
مال شود .اما غايب چون امتناعش معلوم نيست ،پس
46
ظلمش هم معلوم نيست که دفع ظلمش الزم باشد».
 .13ابننجيم مصرى (د 970ق) در باب ايالء (مردى که
قسم خورده با همسرش همبستر نشود) مىگويد :اگر
مردى مدت چهار ماه با همسرش همبستر نشود (پس
از ايالء) تبديل به طالق بائن مىشود؛ زيرا زن بايد از
ظلم شوهرش رها شود و اين طالق بائن مجازات ظلم
زوج است( 47حرمت ظلم یا وجوب عدالت).
از شــمارش موارد فوق که تنها مقدار اندکی از فتاوی
فقها براســاس عدالت و نفی ظلم بود ،فهمیده میشود
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که عدالت در ابواب مختلف فقه ساری و جاری بوده و
فقها به آن تمسک جستهاند ،حتی در مواردی از کالم
آنان استفاده میشــود که برای قاعده عدل و انصاف
عمومیت قائلنــد و آن را در ابواب مختلف و نه فقط
در منازعات مالی ،بــه کار بردهاند .دیگر اینکه آنچه
در عبارات فقها از باب تعليل ذکر شــده است (لظلمه،
لدفع ظلمه ،و جزاء ظلمه) ،همگى بر اين مطلب داللت
دارد که براساس اصل عدالت ،خداوند عدالت را واجب
میداند .در ایــن زمینه به آیاتی از قرآن نیز اشــاره
گردید ،مانند آیه «إ َِّن َ
ِ
ســان» و
اهلل َي ْأ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل َو ْال ِْح
 . ...بنابراين در احکام شرعى فقیه هر کجا که برخالف
عدل باشــد (با مالحظات فقهی و تخصصی) ،حکم به
نفى و ر ّد آن ظلم میكند ،مانند مخالفت برخی فقها با
برخی حیلههای شرعی و مانند آن.

عدالت را میتوان به شکل زير نشان داد:
الف) در سیاسات :عدالت اجتماعی ،عدالت اهل خبره،
عدالت حاکم اســامی ،عدالت شــاهد ،عدالت قاسم،
عدالت قاضــی ،عدالت قیمتگــذار ،عدالت مترجم
قاضی ،عدالت متفحص از زوج مفقود ،عدالت ملتقط،
عدالت نائب در جســتجوی آب ،عدالت ولی ،عدالت
کاتب قضاوت و . ...
ب) در عبادات :عدالت آمر و ناهی ،عدالت اجیر نماز،
عدالت امام جماعت ،عدالت حاکم جهاد ،عدالت عامل
زکات ،عدالت مؤذن ،عدالت مرجعیت ،عدالت مستحق
خمس ،عدالت مستحق زکات ،عدالت مستحق کفاره،
عدالت نائب حج ،عدالت واقف و . ...
ج) در معامالت :عدالت مقــر ،عدالت وصی ،عدالت
وکیل و . ...

جمعبندی آيات ،روايات و مستندات فقهي

نتیجهگیری
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با بررسی آیات و روایات ،و نيز نمونههای مستند فقهی
ذکر شــده ،میتوان در مورد قاعده عدالت چنین بیان
داشت:
 .1اســتفاده از اصل عدالت که یــک اصل ارتکازی
عقالیی است ،در موارد مختلف فقهی ،به خصوص در
فروعات ،در طریق اســتنباط کاربرد دارد و محدود به
ابواب خاصی نیست.
 .2اصل عدالت با قاعده نفــی ظلم ارتباط تنگاتنگی
دارد ،به نحوی که جنبه سلبی اصل عدالت قاعده نفی
ظلم است.
 .3اصل عدالت به عنوان یک صفت و یک شــرط در
مباحث مختلف فقهی مانند اقتصاد ،سیاست و قضاوت،
از جمله به عنوان اشتراط عدالت برای وصی ،و اشتراط
عدالت برای امام جماعت و جمعه و حاکم بر طبق نظر
برخی مذاهب اسالمی کاربرد دارد.
 .4اصل عدالت در مباحث مختلف خانوادگی همچون
طالق ،نفقه و  ...کاربرد دارد.
 .5به طور خالصه و دســتهبندی شده گستردگی اصل

 .1عدالت در حــوزه اجتماع از آنچه اغلب در اذهان
است ،گســتردهتر بوده و فقط اينكه بايد در جامعه در
ابعاد اقتصادى عدالت برقرار گردد و حاكم و رهبر ،منابع
و امكانات موجود در جامعه را با يك نســبت صحيح
و منطقى در بين افراد توزيع نمايد ،نیست ،بلکه عدالت
اجتماعى همه ابعاد موجود در جامعه و ارتباطات ميان
انسانها ،حتى ميان انســان و سایر موجودات (محیط
زیست و  )...را نیز شامل میشود؛ زيرا «بالعدل قامت
السموات و االرض» .بنابراين عدالت اجتماعى در اين
معنا ،شامل همه حقوق اعم از فردى و اجتماعى و همه
اقســام حقوق از جمله حقوق اديان و مذاهب ،مليتها
و اقوام و تمام حقوقى كه خداوند بر انســانها و جامعه
بشــرى دارد و همینطور در زمینه همه امور انسانی،
اعم از عبادى ،سياســى ،اقتصادى و اجتماعى خواهد
بود.
 .2بــا توجه به اینکه عدالت بــه عنوان روح حاکم بر
قوانین اســامی و جاری در احــکام ،اصول و قواعد
فقهی است ،میتوان گفت :یکی از عوامل مهم پویایی
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فقه اســامی و ورود فقها در اعالن موضع در حوادث
اجتماعی و تاریخی ،ساری و جاری بودن اصل عدالت
در فقه و استنباط فقهی است .قطع ًا تأثیر اصل عدالت
به عنوان روح در فقه اســامی که بیشترین سروکار را
با زندگی روزمره مردم مســلمان دارد ،در رفتار فقها،
دانشمندان و مردم مسلمان خود را به نمایش میگذارد.
 .3بدیهی است آنجا که یک فقیه میخواهد در ارتباط
بــا حوادث روز جامعه خود اعالم موضع کند و به تبع
آن تکلیف مکلفان خود را مشخص نماید ،اصل عدالت
در اعالم موضع وی ،تأثیر فراوانی خواهد داشــت ،به
نحوی که سرنوشت ملتهای مسلمان را رقم خواهد زد.
 .4اصل عدالــت به عنوان اصلی که فهــم آن نه تنها
از آیات و روایــات متعدد به اثبات میرســد ،بلکه
مسئلهای فطری اســت که عقل آن را پیش از همه به
اثبات میرســاند ،موضوعی است که در طول تاریخ،
بشر همواره به دنبال آن بوده و یکی از مهمترین آمال و
آرزوهای انسانها به شمار میرود .بنابراین با توجه به
این اصل مهم در منابع قرآنی و فقهی ،مسلمانان بیش از
دیگر ادیان به دنبال تحقق آن بوده و هستند .در حقیقت
شارع مقدس با اهتمام فراوان در تمامی حوزهها؛ یعنی
اعتقادات ،اخالقیــات و به خصوص فقه در نظر دارد،
تا انســانها را عادل عدالت محور و عدالتخواه تربیت
کند ،این ادعا با دقت در کثرت دخالت مســئله عدالت
در ابــواب مختلف فقه ،قابل اثبات اســت؛ یعنی فقه
اسالمی در حوزه فردی ،چنان احکامش را پایهریزی
کرده که انســانها برای زندگی روزمــره مبتنی بر دین
خود ،دائم ًا با موضوعی به نام عدالت ارتباط داشــته
باشند و توقعی که نسبت به افراد دیگر جامعه نیز باید
داشته باشند ،همان رعایت عدالت است ،مث ً
ال فردی که
میخواهد امام جماعت شــود ،باید خود شرط عدالت
را دارا باشــد و دیگران که میخواهند به او اقتدا کنند،
باید این شرط را در او بیابند و  ...چنانچه آحاد مردم
با چنین آموزههایی آشنا و تربیت شوند ،قطع ًا در حوزه

اجتماعی و سیاسی نیز به سمت عدالتخواهی و نظام
عادالنه پیش خواهند رفت .روشــن است تا تک تک
افراد جامعه به ســمت عدالت و عدالتخواهی نروند،
عدالت اجتماعی به همان نسبت محقق نخواهد شد.
 .5مســئله عدالت پا را از دایره فقه خرد فراتر گذاشته
و در ارتباط با فقه کالن تبدیل به مهمترین هدف شارع
مقدس و به تبع آن فقه اسالمی میشود و از اصلیترین
وظایف حاکمان و حکومتهای اسالمی رعایت عدالت،
گســترش آن و تربیت انســانهای عدالــت محور و
عدالتخواه به شــمار میآید .این موضوع در پذیرش
حاکمیت در دوره غیبت امام عصر ،رنگ بیشــتری به
خود میگیرد و مردم با تأثیری که از آموزههای فقهی
در عمل و باور پذیرفتهاند ،در پی جامعه عدالت محور
و حاکمانی عــادل خواهند بود و هر کجا عدم عدالت
را در فرد و یا در اجتماع مشــاهده کنند ،با آن مبارزه
خواهند نمود.
 .6فقهای بزرگــوار به عنوان طالیــهداران نهضتهای
عدالتخواهانه و پیرو آنــان ،و تودههای عظیم مردم
مســلمان با توجه به همین مســئله پدیــدهای چون
انقالب اســامی ایران و در ادامــه انقالبهای دیگر در
سراسر جهان اســام را رقم زده و خواهند زد ،امری
که به ســادگی در تأثیر نظریه والیت فقیه توسط امام
خمینی(ره) میتوان به وضوح مشــاهده نمود .بنابراین
عدالت یکی از پایههای مهم فقه سیاســی در اســام
اســت که مبنای دولت اسالمی بر آن استوار میباشد.
مردم مســلمان نیز با توجه به آموزههای فقه اسالمی
در زمینههای فردی و اجتماعی به این باور رســیدهاند
که حاکم اســامی و کارگــزاران حاکمیت ،عالوه بر
آنکه باید عادل باشــند و این امر از مهمترین شروط
مشــروعیت حضور آنها در مناصب حکومتی اســت،
باید با تمــام توان به عدالت عمل نموده و در بســط
و گســترش عدالت اجتماعی در جامعه اهتمام ورزند.
به عبارت دیگر هم دارای ملکه نفســانی عدل باشند،

هم به عدل در میان مــردم حکومت کنند؛ به این معنا
که رعایت تناسب ،اســتحقاقها و شایستگیها در اداره
اجتماع را بنمایند (عدالــت اجتماعی ایجاد کنند) ،تا
مبتنی بر احوال و افعال اعضای جامعه با هرکس بنابر
استحقاق و استعدادش برخورد شود ،حق به صاحبان
تعدی برخورد گردد.
آن برسد و با ظلم و ّ

 .7چنانچه فرد یا افرادی شرط عدالت را نداشته یا در
عمل به عدالت اجتماعی رفتار نکنند ،مردم براســاس
عدالتخواهی و عدالت محــوری و مبارزه با ظلم از
پذیــرش آنان امتناع میورزنــد و در مواقع لزوم قیام
خواهند نمود ،تا خود عدالت را محقق ســازند و اداره
امور جامعه را به عدالت پیشگان بسپارند.
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