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چکیده
ديدگاه فقيهان به فقه، ديدگاه يكســانی نيســت؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و 
وظيفه آن را تعيين وظايف مكلفان در زندگي فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، عالوه بر 
آنچه در فقه فردی مطرح اســت، آن را منبع تعيين قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنين برای 
اداره حكومت اسالمی می دانند. روشن است كه هريك از اين دو ديدگاه، موجب تفاوتها و تغييراتی در نحوه 
استنباط فقها خواهد شد. در ديدگاه دوم كه نگاهی كامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقياسهای اسالم 
است كه در حقيقت از سلسله علل احكام می باشد. به تعبير ديگر، عدل حاكم بر احكام است نه تابع احكام، 
بنابراين عدالت می تواند برای فقيه هم مصدر باشد و هم معيار، تا براساس آن بتواند استنباط كند و نيز درستی 
اســتنباط خود را محك زند. در اين مقاله سعی شــده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه 

مذاهب اسالمی پرداخته شود.

کلیدواژه ها: اصل عدالت، اجتماع، فقه، مذاهب اسالمی.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 39/ بهار 1394

صص 19-7

7

می
سال

ب ا
اه

مذ
ه 

فق
در 

ت 
دال

ل ع
ص

ا



مقدمه
موضوع عدالــت از ديرباز مورد توجه صاحب نظران 
عرصه های گوناگون بوده و هم اكنون نيز از مســائل 
مهــم و تأثيرگذار در معادالت جهانــی و بين المللی 
است. عدالت در حوزه كالم، اخالق و احكام اسالمی 
به عنوان يكــی از موضوعات حائز اهميت، مطرح و 
پيرامــون آن گفتگوها و مناقشــات فراوانی صورت 
پذيرفته اســت. موضوع عدالت اجتماعی امروزه در 
دنيای اسالم به مسئله ای سرنوشت ساز تبديل گرديده 
اســت. عدالت در حوزه فقه به دليل ارتباط تنگاتنگ 
با زندگی روزمره مردم مســلمان، از تأثير بيشــتر و 
عملی تری برخوردار است، بنابراين پرداختن به اصل 
عدالــت در فقه حائز اهميت خواهــد بود و می تواند 
نقــش كليدی در به ثمر رســيدن قيامهــای عدالت 
خواهانه مردم مسلمان در كشورهای مختلف اسالمی 

ايفا كند.
الزم به ذكر است كه فقها می توانند با ايجاد ساختاری 
نوين و پويــا از منابع دين، احكام، قواعد و نظامهای 
اسالم را استنباط نمايند و قواعد نوين حجيت را پديد 
آورند، همان طور كــه تاكنون چنين بوده و طی ادوار 
مختلف فقهی، قواعد متعدد فقهی منقح گرديده است، 
بنابراين می توان با تالش گســترده و عميق به اصلی 

تحت عنوان اصل عدالت دست يافت.
عدالت را می توان در چهار عرصه مورد بررسی قرار 
داد كه عبارتند از: 1. عدالت در تكوين 2. عدالت در 
تشــريع 3. عدالت در تدبير و نظام اجرايی 4. عدالت 
در منش فردی و معاشرتی. آنچه مورد نظر اين مقاله 
اســت، دومين عرصه می باشد؛1 يعنی عدالت معياری 
برای فقاهت و استنباط باشد و برداشتهای فقهی با آن 

سنجيده شود.
شهيد مطهری در تبيين اصل عدالت مي گويد: »عدالت 
در سلســله علل احكام است نه در سلسله معلوالت، 
نه اين است كه آنچه دين گفت، عدل است، بلكه آنچه 

1. »عدالت به مثابه قاعده فقهي«، صص10-1.

عدل است، دين می گويد«.2

اصل عدالت با استناد به آیات قرآن
آيات قرآن در مورد عدل و قسط فراوان است. لغويان 
بين عدل و قسط، تفاوت زيادی قائل نيستند.3 حاصل 
كالم آنان اين است كه كلمه قسط از آن جهت كه 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 كه قسط جنبه تطبيق مفهوم عدالت و 
اجراي آن در مصاديق را دارا است؛ يعنی وقتي عدل 
بخواهد تحقق و ظهور داشــته باشــد، از آن به قسط 

تعبير می شود.4
در اينجــا برخی از آيات قــرآن در موضوع عدل و 

قسط بررسی می شوند:
داَء  ِ ُشــهَ اميَن هلِلَّ 1. »يــا َأيَُّها الَّذيــَن آَمُنوا ُكونُوا َقوَّ
بِالِْقْســِط َو ل َيْجِرَمنَُّكْم َشــَنآُن َقْوٍم َعلى  َألَّ َتْعِدلُوا 
اْعِدلُوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقــوى  َو اتَُّقوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َخبيٌر بِما 
َتْعَمُلوَن«؛5 »ای كســانی كه ايمان آورده ايد! همواره 
برای خدا قيام كنيد، و از روی عدالت، گواهی دهيد! 
دشــمنی با جمعيّتی، شــما را به گناه و ترك عدالت 
نكشــاند! عدالت كنيد، كه به پرهيــزكاری نزديك تر 
است! و از )معصيت( خدا بپرهيزيد، كه از آنچه انجام 

می دهيد، باخبر است!«.
از اين آيه وجوب رعايت عدالت و عمل به آن فهميده 
می شود، به طوری كه حتی عداوت و دشمنی مسلمانان 

با گروهی ديگر، جواز عمل برخالف عدالت نيست.6
عالمه طباطبايی نيز جمله »اْعِدلُوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقوى « 
را فرعــی بر شــهادت دادن به قســط در صدر آيه 
می داند، ســپس بيان می كند كــه خداوند برای اينكه 
شــهادت همراه با قسط باشــد، مؤمنان را به عدالت 

2. مبانی اقتصاد اسالمی، ص14.
3. قاموس قرآن، ج 6، ص6.

4. معجم الفروق اللغويه، ص428.
5. مائده، 8.

6. ترجمه مجمع البيان فی تفسير القرآن، ج6، ص234.
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دستور می دهد و آن عدالت را وسيله ای برای حصول 
تقوا می شمارد.

در كنــز العرفان فی فقه القــرآن درباره اين آيه آمده 
است: »بغض و عداوت گروهی، 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 مطابقی قوی تر از 
داللت التزامی است، دوباره دستور به »عدل« می دهد 
و می فرمايــد: »اعدلوا« و »هــو« يعنی عدل »اقرب 
للتّقوی« ... الم در للتقوی به معنای اين اســت كه در 
آن كمال تجليل از عدل شــده است، از جهت اينكه 
عدل در وصول به مفهوم تقوی، نزديك تر از همه چيز 

قرار داده شده است«.7
در تفسير شــاهی نيز آمده اســت: »اْعِدلُوا« تأكيد 
وجوب عدل است و بر جمله »ل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم 
َعلــى َأّل َتْعِدلُوا« داللــت دارد و عبارت »ُهَو َأْقَرُب 

لِلتَّْقوى« به وجوب عدل اشاره دارد.8
2. »ِإنَّ اهلَل َيْأُمُر بِالَْعْدِل َو اْلِْحساِن َو إيتاِء ِذي الُْقْربى  
َو َيْنهى  َعِن الَْفْحشــاِء َو الُْمْنَكِر َو الَْبْغِي َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم 
ُروَن«؛9 »خداوند به عدل و احسان و بخشش  َتَذكَّ
به نزديكان فرمان می دهد و از فحشــا و منكر و 
ســتم، نهی می كند خداوند به شما اندرز می دهد، 

شايد متذّكر شويد!«.
عالمه طباطبايی مفهوم عدالت را در دو جنبه ســلبی 
و ايجابی می داند؛ يعنی عدالت را نفی ظلم می شمارد. 
ايشان قسم دوم عدل را عدلی می داند كه عقل، عدالت 
بودن آن را تشخيص نداده است، بلكه به وسيله شرع 
شــناخته می شود، مانند قصاص، ارش، ديه جنايت و 
اصل مال مرتد، كه اين قسم از عدالت قابل نسخ است 

و در بعضی از زمانها منسوخ می شود.10
7. ترجمه كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص918.

8. تفسير شاهی، ج2، ص746.
9. نحل، 90.

10. چنانچه در كالم عالمه دقت شــود، به اين نكته ظريف دســت 
خواهيم يافت كه ايشــان عدالت را امری عقلی می داند، اما می گويد: 
قسمی از عدالت را عقل نمی تواند تشخيص دهد، نه آنكه عقلی نيست.

سپس ايشــان اضافه می كند كه عدالت در اعتقاد اين 
اســت كه به آنچه حق است، ايمان آوری، عدالت در 
حوزه عمل فردی آن است كه كاری كنی موافق سعادت 
انسان باشــد و مانع بدبختی، كاری كه مايه بدبختی 
است به دليل تبعيت از هوای نفس انجام ندهی )اشاره 
به جنبه ســلبی عدالت( و عدالت در حوزه اجتماعی 
آن است كه هركسی را در جای خود كه به حكم عقل 
و يا شــرع و يا عرف مستحق آن است، قرار دهی و 
مطابق استحقاق افراد با آنان برخورد كنی، براي مثال 
نيكوكار را به خاطر احسانش احسان كنی و بدكار را 
به خاطر بدي اش عقاب نمايــی، و در اجرای قانون 

تبعيض قائل نشوی.11
در نهايت ايشــان نتيجــه بحث را ايــن چنين بيان 
می دارد: »به هر حال عدالت هرچند كه به دو قســم 
منقسم می شود: يكی عدالت انسانی فی نفسه و يكی 
عدالتش نســبت به ديگران، يكی عدالت فردی، يكی 
عدالت اجتماعی، و نيز هرچند لفظ عدالت مطلق است 
و شــامل هردو قسم می شود و ليكن ظاهر سياق آيه 
اين است كه مراد از عدالت، عدالت اجتماعی است ... 
به اين معنا كه خدای ســبحان دستور می دهد هريك 
از افــراد اجتماع عدالت را بيــاورد، و الزمه آن اين 
می شــود كه امر متعلق به مجموع نيز بوده باشد، پس 
هــم فرد فرد مأمور به اقامه اين حكمند، و هم جامعه 

كه حكومت عهده دار زمام آن است«12
كتاب  ســيد محمدحسن مرعشــی شوشــتری در 
ديدگاههای نو در حقوق از آياتی مانند »ِإنَّ اهللَّ َيْأُمُر 
يَن«،  بِالَْعْدِل« يا »َو َأْقِســُطوا ِإنَّ اهللَّ ُيِحبُّ الُْمْقِســطِ
برداشت می كند كه در فقه يك اصولی وجود دارد كه 
به آن اصول كلی گفته می شــود و اختصاصی به يك 
پزشك يا يك هنرمند ندارد، بلكه به طور كلی شارع 

نظرش اين است كه در جامعه عدالت اجرا شود.13
وهبه زحيلی در التفسير المنير در مورد اين آيه چنين 

11. ترجمه تفسير الميزان، ج 12، ص478.
12. همان، ج12، صص478و479.

13. ديدگاههای نو در حقوق، ج2، ص40.
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می گويد: »اين آيات ســتون زندگی اسالمی و اركان 
جامعه اسالمی اســت. در آيه »ِإنَّ اهلَل َيْأُمُر بِالَْعْدِل َو 
اْلِْحســاِن« خداوند امر می كند بندگانش را به رعايت 
عدالت و انصاف در همه چيز در تعامالت اجتماعی، در 
قضاوت و حكمرانی، و تمام شئون دين و دنيا و روش 

زندگی بشر در مورد خود و ديگران«.14
در احكام القرآن جصاص نيز ذيل اين آيه چنين آمده 
اســت: »عدل همان انصاف اســت و آن از نظر عقل 
واجب است، قبل از آنكه نيازی به دستور شارع باشد، 
همانا بيان شــارع در رعايت عدالت، در حقيقت تأكيد 

بر وجوب است«.15
خالصه سخن آنكه در اين آيه خداوند تبارك و تعالی 
به صورت مطلق به عدالت دســتور داده اســت. يقينًا 
مقصــود از عدالت در اين آيــه، تنها در محدوده امور 
مالی و اقتصادی نيست، بلكه عدل در همه امور مد نظر 
اســت و به وسيله كلمه »يأمر« وجوب و لزوم اجراي 
عدالت به خوبی اســتفاده مي شــود؛ چون آيه شريفه 
به هيچ كدام از مصاديق عنوان شــده توســط مفسران 
محدود نمي شود، بنابراين عدالت به معنای گسترده آن 

مورد نظر است.
حال سؤالي كه مطرح مي شــود اين است كه آيا كلمه 
»يأمر« وجوب تكليفی اســت يا ارشادی؟ در پاسخ 
مي توان گفت: دقت و موشــكافی كامل در آيه اقتضا 
مي كند كه از كلمه »يأمر« فقط وجوب تكليفی يا هردو 
را برداشت كنيم؛ به اين معنی كه يكی از واجبات الهی 
)شــرعی( ايجاد عدالت و تحقق آن در جامعه است و 
افرادی كه قدرت بر تحقق آن را داشــته باشــند و از 
انجام آن كوتاهی يا سرپيچی كنند، در پيشگاه خداوند 
مســئول خواهند بود؛ چون لــزوم و وجوب اجرای 
عدالت را عقل درك مي كند، مالزم با ارشــادی بودن 
امر در اين آيه نيســت، در حقيقت ارشادی بودن امر، 
منافات با وجوب آن ندارد، مانند »َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا 

14. التفسير المنير، ج 14، ص218.
15. احكام القرآن، ج 5، ص12.

ُسوَل«16 كه امر ارشادی واجب است.17 الرَّ
ناِت َو َأْنَزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب َو  3. »َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِالَْبيِّ
الْميزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْســِط َو َأْنَزلَْنا الَْحديَد فيِه بَْأٌس 
َشــديٌد َو َمناِفُع لِلنَّاِس َو لَِيْعَلَم اهللُ َمْن َيْنُصُرُه َو ُرُسَلُه 
بِالَْغْيِب ِإنَّ اهلَل َقِويٌّ َعزيز«؛18 »ما رسوالن خود را با 
داليل روشــن فرستاديم، و با آنها كتاب )آسمانی( 
و ميزان )شناسايی حّق از باطل و قوانين عادالنه( 
نازل كرديم، تا مردم قيام بــه عدالت كنند و آهن 
را نازل كرديم كه در آن نيروی شــديد و منافعی 
برای مردم اســت، تا خداوند بداند چه كسی او و 
رســوالنش را ياری می كند، بی آنكــه او را ببينند 

خداوند قوّی و شكست ناپذير است!«.
اين آيه هدف از انزال كتب و ارسال رسل را برقراری 
عدالت توســط مردم می داند. به عبارت ديگر هدايت 
انبيا بــا فرامين الهی باعث تربيت انســانهای عادل و 

عدالت خواه می شود.
عالمــه طباطبايی در تفســير الميزان بيــان مي دارد: 
»احتمــال می رود منظور از ميزان، دين باشــد؛ چون 
دين همان چيزی اســت كه عقايد و اعمال افراد با آن 
سنجيده می شود، و همان مايه قوام زندگی سعادتمندانه 
انســان در حوزه فردی و اجتماعی است، بنابراين اين 
احتمال با ســياق آيه كه متعّرض حال مردم از حيث 
خشوع، قســاوت قلب و جديت و سهل انگاريشان در 
امر دين است، سازگارتر از احتماالت ديگر است؛ زيرا 

برخی از مفسران ميزان را ترازو دانسته اند«.19
شــهيد صدر پس از ذكــر اين آيــه، در بيانی محكم 
چنين استدالل می كند: »اقامه قسط و عدل اجتماعی، 
اصلی ترين هدف آســمانی شارع مقدس است و اسالم 
براساس آن تأسيس يافته است، بنابراين احكام شرعی 
بايد مطابق با اين هدف اساســی شــريعت باشد، پس 
چنانچه بعضی از مبانی و اســتداللهاي فقهی، ما را به 

16. نساء، 59.
17. »تئوری عدالت در حكومت اسالمی و واليت فقيه«، صص7-1.

18. حديد، 25.
19. ترجمه تفسير الميزان ، ج19، ص302.
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نتيجه ای مخالف آن سوق دهد، چاره ای جز رد و عدم 
قبول آن نداريم«.20

اصل عدالت با استناد به روایات
در روايات رسول اكرم)ص( و اهل بيت)ع(، تأكيدهاي 
فراوانی مبنی بر معيار بودن عدالت در تمامی عرصه های 
زندگی انســانها وجود دارد؛ تأكيدهايي كه به وضوح 
مبنای دين را عدالت و نفی ظلم معرفی می كنند. در اين 
بخش به منظور عدم اطاله كالم، تنها برخي از روايات 

مورد اشاره قرار مي گيرد:
1. رسول خدا)ص(: »عدالت ترازوی خداوند در زمين 
اســت، هركه آن را به كار بنــدد و به آن عمل كند، به 
بهشــت خداوند راهنمايی شود و هركه آن را رها كند، 

به دوزخ خواهد رفت«.21
2. امام علی)ع(: »عدالت مالك و معيار است«.22

3. امام علــی)ع(: »عدالت پشــتيبان و نگهبان مردم 
است«.23

4. امام علی)ع(: »عدالت وسيله نظم حكومت است«.24

اصل عدالت با استناد به عقل
صرف نظــر از آيات و روايات، عقل نيز بر معيار بودن 
عدالــت تأكيــد دارد و آن را درك می كند. شــيعه و 
معتزله به حســن و قبح عقلی ملتزم اند و آشكارترين 
و مهم ترين مصداق آن را عــدل و ظلم می دانند. آنها 
حكم عقل را در اين زمينه اســتقاللی دانسته اند؛ يعنی 
عقل صرف نظر از شرع مقدس، به عدالت داللت دارد. 
برخی از اصوليان مانند نايينی به مالزمه بين حكم عقل 
و شرع معتقدند، بنابراين طبق اين نظريه، اصل عدالت 
در دين می تواند جهت شرعی پيدا كند. مصطفی مراغی 
از مفسران اهل سنت معتقد است: مصدر و دليل عدالت 

20. قاعدة الضرر و الضرار، ص64.
21. مستدرك الوسائل، ج11، ص316.

22. غرر الحكم، ص99.
23. همان، ص340.
24. همان، ص339.

در شريعت اسالمی، پس از قرآن، سنت و اجماع، عقل 
و حكمت قانون گذاری در اسالم است.25

اصل عدالت با استناد به اجماع
چنانچه مقصود از اجماع اين باشــد كه آيا اجماعی بر 
وجود اصلی به نام عدالت وجود دارد؟ )اجماع محّصل 
و يا منقول(، بايد گفت: چنين اجماعی وجود ندارد. اما 
چنانچه مقصود اين باشــد كه آيا عدالت به عنوان يك 
اصل در دين )چــه در اصول و چه در فروع( پذيرفته 
شده است؟ می توان ادعا كرد به نظر شيعه و اهل سنت 
اصل عدالت اجماعی است؛ زيرا هيچ كس اين موضوع 
را انكار نكرده و نخواهد كــرد كه عدالت از مقّومات 
دين است و همه بر آن قائلند. عالوه بر اين، روش فقها 
در اســتفاده از اصل عدالت ، به عنوان مالك و معيار، 
شاهد ديگری بر اين ادعا است كه به نمونه هايی از آن 

در ادامه اشاره مي گردد.

پیشینه اصل عدالت در فقه
پس از بررسی آيات قرآن، بايد به اين مسئله پرداخت 
كــه موضوع عدالت در علوم اســالمی چه جايگاهی 
دارد؟ و چه ميزان به آن پرداخته شده است؟ در پاسخ 
بايد گفت: اصل عدالت تحت عنوان قاعده مستقل در 
ديدگاه فقيهان گذشــته مورد توجه قرار نگرفته است، 
البته بحث عدل در مباحث كالمی، فلسفی و اخالقی، به 
طور گسترده بررسی گرديده است، اما در فقه، عدالت 
تنها به عنوان شرط در ابواب مختلف فقه كه البته موارد 
آن بی شمار است، مورد توجه قرار گرفته است و برخی 

از فقها نيز در تنگنا ها به اصل عدالت توجه كرد ه اند.
در فقه از عدالت در دو مورد به صورت مستقل گفتگو 
شده اســت: 1. آنجا كه عدالت  يكی از صفات مجتهد، 
قاضی، امام جماعت، شــهود و گوا هان و ... به شمار 
آمده و در رأی مشــهور به عنوان ملكه نفسانی از آن 

25. »مقارنة بين العدالة التشــريعية في القوانيــن الوضعية و الرأي في 
التشريع اإلسالمی«. 
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تعبير شــده اســت. 2. آنجا كه به عنوان يك قاعده با 
تعبير »قاعدة العدل واإلنصاف « آمده اســت كه كاربرد 
آن در اشتبا هات خارجی اســت )به اصطالح اصولی 
شبهات موضوعيه(؛  يعنی آنجا كه اموالی مخلوط شود 

و تفكيك آن ميسور نباشد.26
شــهيد مطهری معتقد است: سابقه اصل عدالت در فقه، 
به زمــان به كار گرفتن رأی و قياس در شــريعت از 
ســوی برخی از فقهای اهل سنت برمی گردد. برخی از 
انديشمندان اهل سنت همچون مصطفی مراغی نيز اين 
ديدگاه را تأييد می كنند. همچنين شهيد مطهری سابقه 
بحث عدالت را در ميان شــيعه، به بحثهای مالزمات 
عقليه و حســن و قبح عقلی برگردانده است، ولی در 
دانش اصول و در كتب فقه، به اين مســئله تصريحی 

نشده است.27
به نظر می رسد نخســتين كسی كه از عدالت  به عنوان 
يــك اصل ياد كرده و از غفلت فقيهان درباره آن ابراز 
نگرانی نموده است، شــهيد مطهری  باشد. وی در اين 
زمينه چنين بيان داشته است: »اصل عدالت اجتماعی 
با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است 
و در حالی كه از آياتی چون: »َوبِالَْوالَِدْيِن ِإْحَسانًا« و 
»َأْوُفوا بِالُْعُقوِد« عموماتی در فقه به دست آمده است، 
ولی با ايــن  همه تأكيدی كه در قــرآن كريم بر روی 
مسئله عدالت اجتماعی دارد، با اين حال يك قاعده و 
اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و اين مطلب 

سبب ركود تفكر اجتماعی فقهای ما گرديده است«.28
امام خمينی از عدالت بــه ميزان و معيار تعبير كرده و 
بيان داشته است: »اجرای قوانين بر معيار قسط و عدل 
و جلوگيری از ســتمگران و حكومت جائرانه و بسط 
عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع 
كج رويها و آزادی بر معيار عقل و عدل و اســتقالل و 
خودكفايی و جلوگيری از استعمار و استثمار و استعباد 
و حدود و قصاص و تعزيــرات بر ميزان عقل و عدل 

26. ر.ك: قاعده عدالت و نفی ظلم، صص60-50.
27. »عدالت  به مثابه قاعده فقهی«، صص10-1.

28. دائرة المعارف فقه مقارن، ص131.

و انصاف، و صد ها از اين قبيل، چيز هايی نيســت كه 
با مرور زمان در طول تاريخ بشــر و زندگی اجتماعی 
كهنه شود، اين دعوا مشابه آن است كه گفته شود قواعد 
عقلی و رياضی در قرن حاضر بايد عوض شــود و به 

جای آن قواعد ديگر نشانده شود«.29
برخی ديگر نيز به اجمال از آن ياد كرد ه اند:

آيت اهلل مكارم شيرازی در كتاب النكاح خود می گويد: 
»اين نكته ای مهم و دريچه ای به مسائل ديگر فقه است، 
تــا آنجا كه اطالع داريم هيچ يك از فقها و اصوليان به 
طور مســتقل از قاعده عدل و انصاف بحث نكرده اند، 
بلكه به صورت گــذرا در البه الی بحثها آن را مطرح 
كرده اند و گاهی هم آن را قبول نكرده اند، ولی اين يك 
قاعده عقاليی در ابواب اموال است، مثاًل در جايی كه 
بين دو نفر يا بيشتر بر سر مالی اختالف افتاده و معلوم 
نيست كه حق با كيست، در اين صورت قرعه نمی زنند، 

بلكه قاعده عدل و انصاف حاكم است«.30
ايشان همچنين معتقد است: »عقل حكم می كند كه در 
چنين منازعاتی، به سراغ قاعده عدالت رفت، نه سراغ 
قرعه؛ چون خالف عدالت نســبی اســت؛ يعنی وقتی 
اموالی مشكوك می شــود و نمی توانند مصلحان آن را 
حل كنند، می گويند حّد وســط آن را بگيريد، هم در 
گرفتن و هــم در دادن، مثاًل در مواقعی كه می خواهند 
پولی را تقسيم كنند، اگر مرّدد بين فردين يا بيشتر شود، 

بين آنها عادالنه تقسيم می كنند«.31
نراقی نيز در مشارق االحكام در مشرق سوم به اصلی 
تحت عنوان عدالت اشــاره نموده اســت.32 آيت اهلل 
صادقی تهرانــی در كتاب قواعد فقه قرآنی خود با نام 
اصول االستنباط بين الكتاب و السنّة سعی دارد تنها با 
اتكای به قرآن كريم بــه ارائه اصول و قواعد بپردازد. 
وی به اســتنتاج برخی از فروع فقهی آيات قرآن كريم 
پرداخته است. در اصل 49 از اين كتاب به اصل عدالت 

29. صحيفه نور، ج21، ص405.
30. كتاب النكاح، ج4، ص41.

31. همان.
32.  مأخذ شناسی قواعد فقهی، ص132.
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اشاره می نمايد.33
آيت اهلل مكارم شيرازي اشــاره می كند كه نگاه فقيهان 
به مسئله عدالت، بيشتر به عنوان شرطی از شروط در 
ابواب مختلف فقهی بوده اســت. البته بايد گفت عدم 
بررســی مســئله ای تحت عنوان قاعده عدالت توسط 
فقها، به معنای عدم بهره مندی از اين موضوع نيســت؛ 
زيرا فقيه نمی تواند رأيی صادر كند كه با يكی از اهداف 
و مقاصد دين سازگار نباشد، مثاًل اگر حكمی و فتوايی 
با استقرار قسط و عدالت اجتماعی تعارض داشته باشد، 
بايد در آن تأمل بيشتری شود و با مالحظه ای مجّدد و 
نگاهی همه سويه و كشف بعضی از قيود و خصوصيّات 
موضــوع واقعی حكم، اين تعارض مرتفع گردد. به هر 
حــال فقيه با در نظر گرفتن اهــداف و مقاصد دين و 
روح شريعت به مثابه اصلی از اصول استنباط كه قطعًا 
عدالت نيز از اهم آن اســت، نظر فقهی خود را اعالم 

می نمايد.34
بنابرايــن عالوه بر آنكه عدالــت در آمر و ناهی، امام 
جماعت، اجير شدن برای نماز، شاهد، عامل زكات و 
قاســم آن، قيمت گذار، موذن، متفحص از زوج مفقود، 
مســتحق خمس و زكات و كفــاره، مقر، ملتقط، نائب 
در جســتجوی آب، نائب حج، واقــف، وصی، ولی، 
وكيل، كاتب، قاضی و كارشــناس، اجتهاد و مرجعيت 
و حكومــت )حاكم(، قصاص، امور حســبيه )عدول 
مؤمنان(، تعدد زوجات و بسياری از ابواب ديگر شرط 
است، فقيهانی چون صاحب جواهر، امام خمينی، شهيد   
مطهري ، شــهيد صدر و امثال آنها، به مسئله عدالت در 

عرصه  تشريع ، تأكيد داشته اند.
حاصل سخن آنان چنين است:

از آنجا كه عدالت از اهم مقاصد شريعت است، استنباط 
احكام فقهی نمی تواند از عدالت فاصله داشــته باشد، 
بلكه بايد تأمين كننده عدالت اجتماعی باشد. اما اينكه 
چرا فقها بــه قاعده ای تحت عنــوان عدالت تصريح 

33. همان، ص144.
34 ر.ك: دائرة المعارف فقه مقارن، ص59.

نكرده اند، صرف نظر از ادعای شــهيد مطهری كه علت 
آن را غفلت فقيهان از اين مســئله می داند، می توان به 

موارد زير اشاره كرد:
1. در نگاهی درون فقهی، ادلــه لفظی عدالت، از نظر 
اغلب فقيهان تاكنون بيانگر مولوی بودن و نه انشــائی 
بودن آن اســت، شــايد اكثر فقها موضوع عدالت را 
صرفًا مســئله ای كالمی، و حداكثر از مقاصد شريعت 

می دانسته اند.
2. دقت و حساسيت در پاسداری از شريعت و هراس 
از بدعت گذاری و تأســيس فقه جديد موجب شده تا 
تحقيق و كاوش در زمينه های مربوط به تأثير عدالت و 

عقل در فقه كمتر صورت گيرد.
3. گرچــه قاعده ای تحت عنــوان عدالت منقح نبوده 
است، اما فقها در مقام عمل و با در دست داشتن قواعد 
ديگری همچون قاعده عدل و انصاف و الضرر و غيره، 

از اين قاعده استفاده نموده اند.

رابطه اصل عدالت و قاعده نفی ظلم
با دقت در معنا و مفهوم لغوی عدالت و بررســی آيات 
قرآن در اين زمينه كه پيش تر اشــاراتی به آنها گرديد، 
روشــن می شــود كه اصل عدالت دو جنبه دارد: يكي 
جنبه ايجابی و اثباتی و ديگري جنبه ســلبی و نفيی، 
جنبه ايجابی اصل عدالت در مقام اثبات حكم اســت 
)ضرورت عدالت و اجراي آن(، اما جنبه سلبی، حكمی 
را نفی می كنــد. مثاًل اصل عدالــت در جنبه ايجابی، 
می گويد: عدل واجب اســت )چه به صورت استنباط 
حكــم و چه به صورت تطبيق بر مصداق( يا می گويد: 
اين عمل عدل است، پس از نظر شارع واجب است. اما 
در جنبه ســلبی، وجود حكم ظالمانه از سوی خداوند 
و در احكام اسالمی نفی می شود. بنابراين، جنبه سلبی 
»اصل عدالت«، »قاعده نفی ظلم« است و نسبتشان از 

اين جهت تساوی است.
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و  فردی  فقــه  در  عدالت  قاعــده  کاربرد 
اجتماعی

در موارد ذيل، برخی مســتندات ناظر بر حرمت ظلم، 
و برخی ناظر بر نفی تشــريع ظالمانه هستند. حرمت 
ظلم يعنی آنكه شــارع مقدس می گويــد: انجام فالن 
عمل توسط مكلفان حرام اســت؛ چون ظلم است، و 
نفی تشريع ظالمانه می گويد: غير از اينكه ارتكاب ظلم 
حرام اســت، هيچ تشريعی در اســالم از ناحيه شارع 
نداريم كه مستلزم وارد شدن ظلم به كسی يا اجتماعی 
شــود. در هر حال هردو موضوع مــا را به اين نتيجه 
می رساند كه شارع مقدس در حوزه فردی و اجتماعی، 
نــه تنها قوانيــن عادالنه وضع نموده اســت، بلكه از 
مســلمانان نيز می خواهد تا به عدالت رفتار نمايند و 

مرتكب ظلم نشوند.

تأثیر اصل عدالت در فقه
1. صاحب جواهر در مسئله ارش می گويد: آنچه مطابق 
عدالت و دربر دارنده حق خريدار و فروشــنده است، 
همان نظريه اصحاب اســت كه آراء اهل خبره جمع و 
نسبت گيری می شــود؛35 يعنی عمل فوق كه استفاده از 
آراء اهل خبره و نسبت گيری بين آنان است، با عدالت 

سازگار است )اصل عدالت در شبهات موضوعيه(.
2. آيــت اهلل زنجانــی در كتاب نكاح خــود تصريح 
می كند كه يكی از اهداف اصلی شــارع در تشويق به 
ازدواج، برطرف شدن نياز زن و مرد است، تا به فحشا 
و منكرات كشــيده نشــوند، اما اينكه تصور شود مرد 
در تأمين نياز جنســی تام االختيار است و زن حقی 
ندارد، با مذاق شارع حكيم كه براساس عدالت قوانين 
جعل كرده و به انســانها اجازه نمی دهد كه به ديگران 
ضرر بزنند، يا ديگران را در حرج قرار بدهند، سازگار 
نيست.36 بنابراين ايشان قاعده الضرر و قاعده الحرج 

را زاييده اصلی جامع تر يعنی اصل عدالت می داند.

35. جواهر الكالم، ج 23، ص295.
36. ر.ك: كتاب نكاح ، ج5، ص1411. 

3. آيت اهلل مكارم شــيرازی در كتاب بررســی طرق 
فرار از ربا، به دليل تحريم ربای قرضی اشــاره كرده 
و می گويد: چون رباخوار چيز اضافه ای از وام  گيرنده 
می گيرد و او كم كم تضعيف شده و تمام سرمايه اش به  
رباخوار منتقل می شود و اين ظلم است؛37 يعنی مخالف 

عدالت است )جنبه سلبی اصل عدالت(.
4. امام خمينی در مورد حرمت ربا می گويد: ربا به اين 
دليل حرام اســت كه گرفتن زيادی ظلم است. ايشان 
معتقد است: حيله  هايی كه براي ربا به كار برده می شود، 
ظلم بــودن ربا را از ميان برنمــی دارد. بنابراين حيله 
شرعی را نپذيرفته و اشاره می كند: »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 نمی رود. نيز گفته شد 
كه روايات صحيــح حرمت ربا را چنين تعليل كرد كه 
ربا به سبب روی گردانی مردم از معامالت و كار نيك 
است و علت آن اين است كه ربا فساد و ظلم است«.38

5. شــهيد صدر در كتاب اقتصادنا به عدالت اقتصادی 
اشــاره می كند و می گويد: اصــل عدالت اجتماعی در 
توزيع ثروت ميان انســانها در جامعه اســالمی، ركن 
ديگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادی 
و طبيعــی توليد و نيز درآمدهای حاصل از آن. توزيع 
ثروت به طور عادالنه بايد به گونه ای باشــد كه ضمن 
بــرآوردن نيازهای فرد، تأمين كننده رشــد معنوی و 

انسانی او باشد.39
6. عالمه جعفری در كتاب رسائل فقهی خود با اشاره 
به وظيفه دولت اســالمی كه الزم اســت از كارگران 
حمايت كند، به مسئله دفع ظلم و اصل عدالت تمسك 
نموده اســت و بيان می كند: كارگر حق دارد دستمزد 
عادالنه برای كار خويــش مطالبه كند، و اگر صاحب 

37. بررسی طرق فرار از ربا، ج1، ص19.
38. كتاب البيع، ج2، ص451.

39. اقتصادنا، صص418-411.
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كار به تكليف خــود در پرداخت قيمت عادالنه عمل 
نكرد، بر دولت واجب است كه برای دفع ظلم از كارگر 
دخالت كند و حق او را اســتيفا نمايد. كارگر حق دارد 
از گواهيهای امتياز مربوط به دوران كار و صحت عمل 

خود برخوردار گردد.40
7. فتوای ابوحنيفه و نقد امام خمينی براســاس اصل 
عدالت: شــخصی حيوانی را كرايه كرد، تا طلبش را از 
بدهكار بستاند، وقتی به آنجا رسيد، بدهكار به مكانی 
ديگر رفته بود و از آن مكان نيز به مكاني ديگر. كرايه 
گيرنده پس از انجام كار سراغ مالك رفت و او مطالبه 
اجرتی بيشــتر كرد، ميان آنان نــزاع درگرفت، برای 
داوری به ابوحنيفه مراجعه كردند، او چنين فتوا داد كه 
چون مستأجر تخلف كرده ضامن حيوان است و اآلن 
كه حيوان را سالم به مالك برگردانده، چيزی بر عهده 
او نيســت. امام خمينی در نقد و عدم پذيرش اين فتوا 
به اصل عدالت اشاره می كند و می گويد: »فانه مخالف 
للعقل و العدل االســالمی، فلهذا استرجع صاحب البغل 
و تحلــل منه ابووالد مع فتواه بنفعــه«؛ يعني اين فتوا 

مخالف عقل و عدالت اسالمی است.41
8. ابن عاشــور در التحرير و التنوير روايات مربوط به 
زدن زن را منحصر به جايی می داند كه اين عمل، ظلم 

تلقی نشود، وگرنه آن را ناروا دانسته است.42
9. ابن حزم می گويد: هركس با شهادت گواهان عادل يا 
اقرار صحيح، بدهكاری او، اعم از مال يا آنچه موجب 
بدهی مالی می شود، به مردم ثابت شد، تمامی آنچه از 
اموال او يافت شــود، فروخته و بين طلبكاران تقسيم 
می شــود و اصاًل جايز نيست كه او را زندانی كنند. اما 
اگر از همان جنس مالی كه بدهكار است، در مالكيت 
او يافت شود، در اين صورت بدون فروختن، عينًا بين 
طلبكاران تقســيم می گردد. پس زندانی كردن او، در 
صورتی كه می توان حق طلبكاران را پرداخت، هم در 

40. رسائل فقهی، ص203.
41. كتاب البيع، ج 1، ص559.

42. التحرير و التنوير، ج5، صص41-39.

مورد او و هم در مورد طلبكاران، ظلم است43 )حرمت 
ظلم يا وجوب عدالت(.

10. عبداهلل بن قدامه حنبلی )د 620ق(، صاحب كتاب 
المغنــي و عبدالرحمن بن قدامه حنبلی، صاحب كتاب 

الشرح الكبير، نيز به همين مطلب قائل هستند.44
11. ابوالبــركات فقيه مالكــي )د 1307ق( می گويد: 
غاصب در آنچــه كه بر روی ملك غصبی هزينه كرده 
است، اگر با بهر ه ای كه از آن ملك می برد، برابر بود كه 
بحثی در آن نيست، ولی اگر بيشتر خرج كرده بود، حق 
مطالبــه زيادی را ندارد، به خاطر ظلمی كه با غصبش 
بر صاحب ملك وارد كرده است و اگر درآمدش از آن 
ملك غصبی بيشتر از هزينه ای كه كرده باشد، متعلق به 

مالك ملك است45 )حرمت ظلم يا وجوب عدالت(.
12. ابوبكــر كاشــانی )د 587ق( در بدائــع الصنائع 
می گويــد: »پس از ثبوت زوجيت زوجه بر شــخص 
غايب برای قاضی، قاضــی نمی تواند حكم به فروش 
مال شــخص غايب برای ادای نفقه زوجه اش كند. بلی 
اين امر بر شــخص حاضر صورت می گيرد؛ چون او 
امتنــاع از پرداخت نفقه می كنــد و اين ظلم به زوجه 
است و از باب دفع ظلم الزم است كه حكم به فروش 
مال شود. اما غايب چون امتناعش معلوم نيست، پس 
ظلمش هم معلوم نيست كه دفع ظلمش الزم باشد«.46
13. ابن نجيم مصری )د 970ق( در باب ايالء )مردی كه 
قسم خورده با همسرش هم بستر نشود( می گويد: اگر 
مردی مدت چهار ماه با همسرش هم بستر نشود )پس 
از ايالء( تبديل به طالق بائن می شود؛ زيرا زن بايد از 
ظلم شوهرش ر ها شود و اين طالق بائن مجازات ظلم 

زوج است47 )حرمت ظلم يا وجوب عدالت(.
از شــمارش موارد فوق كه تنها مقدار اندكی از فتاوی 
فقها براســاس عدالت و نفی ظلم بود، فهميده می شود 

43. حقوق زندانی و موارد زندان در اسالم، ج1، ص428.
44. ر.ك: قاعده عدالت و نفی ظلم، صص60-50.

45. ر.ك: همان.
46. همان.

47. ر.ك: همان.
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كه عدالت در ابواب مختلف فقه ساری و جاری بوده و 
فقها به آن تمسك جسته اند، حتی در مواردی از كالم 
آنان استفاده می شــود كه برای قاعده عدل و انصاف 
عموميت قائلنــد و آن را در ابواب مختلف و نه فقط 
در منازعات مالی، بــه كار برده اند. ديگر اينكه آنچه 
در عبارات فقها از باب تعليل ذكر شــده است )لظلمه، 
لدفع ظلمه، و جزاء ظلمه(، همگی بر اين مطلب داللت 
دارد كه براساس اصل عدالت، خداوند عدالت را واجب 
می داند. در ايــن زمينه به آياتی از قرآن نيز اشــاره 
گرديد، مانند آيه »ِإنَّ اهلَل َيْأُمُر بِالَْعْدِل َو اْلِْحســاِن« و 
... . بنابراين در احكام شرعی فقيه هر كجا كه برخالف 
عدل باشــد )با مالحظات فقهی و تخصصی(، حكم به 
نفی و رّد آن ظلم می كند، مانند مخالفت برخی فقها با 

برخی حيله های شرعی و مانند آن.

جمع بندی آیات، روایات و مستندات فقهي
با بررسی آيات و روايات، و نيز نمونه های مستند فقهی 
ذكر شــده، می توان در مورد قاعده عدالت چنين بيان 

داشت:
1. اســتفاده از اصل عدالت كه يــك اصل ارتكازی 
عقاليی است، در موارد مختلف فقهی، به خصوص در 
فروعات، در طريق اســتنباط كاربرد دارد و محدود به 

ابواب خاصی نيست.
2. اصل عدالت با قاعده نفــی ظلم ارتباط تنگاتنگی 
دارد، به نحوی كه جنبه سلبی اصل عدالت قاعده نفی 

ظلم است.
3. اصل عدالت به عنوان يك صفت و يك شــرط در 
مباحث مختلف فقهی مانند اقتصاد، سياست و قضاوت، 
از جمله به عنوان اشتراط عدالت برای وصی، و اشتراط 
عدالت برای امام جماعت و جمعه و حاكم بر طبق نظر 

برخی مذاهب اسالمی كاربرد دارد.
4. اصل عدالت در مباحث مختلف خانوادگی همچون 

طالق، نفقه و ... كاربرد دارد.
5. به طور خالصه و دســته بندی شده گستردگی اصل 

عدالت را می توان به شكل زير نشان داد:
الف( در سياسات: عدالت اجتماعی، عدالت اهل خبره، 
عدالت حاكم اســالمی، عدالت شــاهد، عدالت قاسم، 
عدالت قاضــی، عدالت قيمت گــذار، عدالت مترجم 
قاضی، عدالت متفحص از زوج مفقود، عدالت ملتقط، 
عدالت نائب در جســتجوی آب، عدالت ولی، عدالت 

كاتب قضاوت و ... .
ب( در عبادات: عدالت آمر و ناهی، عدالت اجير نماز، 
عدالت امام جماعت، عدالت حاكم جهاد، عدالت عامل 
زكات، عدالت مؤذن، عدالت مرجعيت، عدالت مستحق 
خمس، عدالت مستحق زكات، عدالت مستحق كفاره، 

عدالت نائب حج، عدالت واقف و ... .
ج( در معامالت: عدالت مقــر، عدالت وصی، عدالت 

وكيل و ... .

نتیجه گیری
1. عدالت در حــوزه اجتماع از آنچه اغلب در اذهان 
است، گســترده تر بوده و فقط اينكه بايد در جامعه در 
ابعاد اقتصادی عدالت برقرار گردد و حاكم و رهبر، منابع 
و امكانات موجود در جامعه را با يك نســبت صحيح 
و منطقی در بين افراد توزيع نمايد، نيست، بلكه عدالت 
اجتماعی همه ابعاد موجود در جامعه و ارتباطات ميان 
انسانها، حتی ميان انســان و ساير موجودات )محيط 
زيست و ...( را نيز شامل می شود؛ زيرا »بالعدل قامت 
السموات و االرض«. بنابراين عدالت اجتماعی در اين 
معنا، شامل همه حقوق اعم از فردی و اجتماعی و همه 
اقســام حقوق از جمله حقوق اديان و مذاهب، مليتها 
و اقوام و تمام حقوقی كه خداوند بر انســانها و جامعه 
بشــری دارد و همين طور در زمينه همه امور انسانی، 
اعم از عبادی، سياســی، اقتصادی و اجتماعی خواهد 

بود.
2. بــا توجه به اينكه عدالت بــه عنوان روح حاكم بر 
قوانين اســالمی و جاری در احــكام، اصول و قواعد 
فقهی است، می توان گفت: يكی از عوامل مهم پويايی 
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فقه اســالمی و ورود فقها در اعالن موضع در حوادث 
اجتماعی و تاريخی، ساری و جاری بودن اصل عدالت 
در فقه و استنباط فقهی است. قطعًا تأثير اصل عدالت 
به عنوان روح در فقه اســالمی كه بيشترين سروكار را 
با زندگی روزمره مردم مســلمان دارد، در رفتار فقها، 
دانشمندان و مردم مسلمان خود را به نمايش می گذارد.
3. بديهی است آنجا كه يك فقيه می خواهد در ارتباط 
بــا حوادث روز جامعه خود اعالم موضع كند و به تبع 
آن تكليف مكلفان خود را مشخص نمايد، اصل عدالت 
در اعالم موضع وی، تأثير فراوانی خواهد داشــت، به 
نحوی كه سرنوشت ملتهای مسلمان را رقم خواهد زد.
4. اصل عدالــت به عنوان اصلی كه فهــم آن نه تنها 
از آيات و روايــات متعدد به اثبات می رســد، بلكه 
مسئله ای فطری اســت كه عقل آن را پيش از همه به 
اثبات می رســاند، موضوعی است كه در طول تاريخ، 
بشر همواره به دنبال آن بوده و يكی از مهم ترين آمال و 
آرزو  های انسانها به شمار می رود. بنابراين با توجه به 
اين اصل مهم در منابع قرآنی و فقهی، مسلمانان بيش از 
ديگر اديان به دنبال تحقق آن بوده و هستند. در حقيقت 
شارع مقدس با اهتمام فراوان در تمامی حوزه ها؛ يعنی 
اعتقادات، اخالقيــات و به خصوص فقه در نظر دارد، 
تا انســانها را عادل عدالت محور و عدالت خواه تربيت 
كند، اين ادعا با دقت در كثرت دخالت مســئله عدالت 
در ابــواب مختلف فقه، قابل اثبات اســت؛ يعنی فقه 
اسالمی در حوزه فردی، چنان احكامش را پايه ريزی 
كرده كه انســانها برای زندگی روزمــره مبتنی بر دين 
خود، دائمًا با موضوعی به نام عدالت ارتباط داشــته 
باشند و توقعی كه نسبت به افراد ديگر جامعه نيز بايد 
داشته باشند، همان رعايت عدالت است، مثاًل فردی كه 
می خواهد امام جماعت شــود، بايد خود شرط عدالت 
را دارا باشــد و ديگران كه می خواهند به او اقتدا كنند، 
بايد اين شرط را در او بيابند و ... چنانچه آحاد مردم 
با چنين آموزه هايی آشنا و تربيت شوند، قطعًا در حوزه 

اجتماعی و سياسی نيز به سمت عدالت خواهی و نظام 
عادالنه پيش خواهند رفت. روشــن است تا تك تك 
افراد جامعه به ســمت عدالت و عدالت خواهی نروند، 

عدالت اجتماعی به همان نسبت محقق نخواهد شد.
5. مســئله عدالت پا را از دايره فقه خرد فراتر گذاشته 
و در ارتباط با فقه كالن تبديل به مهم ترين هدف شارع 
مقدس و به تبع آن فقه اسالمی می شود و از اصلی ترين 
وظايف حاكمان و حكومتهای اسالمی رعايت عدالت، 
گســترش آن و تربيت انســانهای عدالــت محور و 
عدالت خواه به شــمار می آيد. اين موضوع در پذيرش 
حاكميت در دوره غيبت امام عصر، رنگ بيشــتری به 
خود می گيرد و مردم با تأثيری كه از آموزه های فقهی 
در عمل و باور پذيرفته اند، در پی جامعه عدالت محور 
و حاكمانی عــادل خواهند بود و هر كجا عدم عدالت 
را در فرد و يا در اجتماع مشــاهده كنند، با آن مبارزه 

خواهند نمود.
6. فقهای بزرگــوار به عنوان طاليــه داران نهضتهای 
عدالت خواهانه و پيرو آنــان، و توده  های عظيم مردم 
مســلمان با توجه به همين مســئله پديــده ای چون 
انقالب اســالمی ايران و در ادامــه انقالبهای ديگر در 
سراسر جهان اســالم را رقم زده و خواهند زد، امری 
كه به ســادگی در تأثير نظريه واليت فقيه توسط امام 
خمينی)ره( می توان به وضوح مشــاهده نمود. بنابراين 
عدالت يكی از پايه های مهم فقه سياســی در اســالم 
اســت كه مبنای دولت اسالمی بر آن استوار می باشد. 
مردم مســلمان نيز با توجه به آموزه های فقه اسالمی 
در زمينه های فردی و اجتماعی به اين باور رســيده اند 
كه حاكم اســالمی و كارگــزاران حاكميت، عالوه بر 
آنكه بايد عادل باشــند و اين امر از مهم ترين شروط 
مشــروعيت حضور آنها در مناصب حكومتی اســت، 
بايد با تمــام توان به عدالت عمل نموده و در بســط 
و گســترش عدالت اجتماعی در جامعه اهتمام ورزند. 
به عبارت ديگر هم دارای ملكه نفســانی عدل باشند، 
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هم به عدل در ميان مــردم حكومت كنند؛ به اين معنا 
كه رعايت تناسب، اســتحقاقها و شايستگيها در اداره 
اجتماع را بنمايند )عدالــت اجتماعی ايجاد كنند(، تا 
مبتنی بر احوال و افعال اعضای جامعه با هركس بنابر 
استحقاق و استعدادش برخورد شود، حق به صاحبان 

آن برسد و با ظلم و تعّدی برخورد گردد.

7. چنانچه فرد يا افرادی شرط عدالت را نداشته يا در 
عمل به عدالت اجتماعی رفتار نكنند، مردم براســاس 
عدالت خواهی و عدالت محــوری و مبارزه با ظلم از 
پذيــرش آنان امتناع می ورزنــد و در مواقع لزوم قيام 
خواهند نمود، تا خود عدالت را محقق ســازند و اداره 

امور جامعه را به عدالت پيشگان بسپارند.
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