مطالعات فقهي و فلسفي
سال هشتم ،شماره  ،23زمستان 9216
صفحات  911ـ 19

قاعدۀ عدالت و انصاف و تأثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه
علیاکبرغفاری،علیرضاعسگری،سیدحسنعابدیان

(تاریخ دریافت9316/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)9316/51/58 :

چکیده
نوشتار پیشرو ،با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و ،در پی پاسخ بهه ایه
پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ ای نوشهته بها فهر ایکههه
عدال ت به معکای رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذی حق است به بررسی دو دیدگاه مهم در ای رابطه پرداخته اسهت.و نظریهۀ دوم را
تأیید کرده است.دیدگاه اول ای است که  :قاعدۀ عدالت و انصاف به یک باب از ابواب فقهی اختصاص دارد .و دیدگاه دوم :قاعدۀ عهدالت
و انصاف را مختص یک باب از ابواب فقهی ندانسته و آن را در همۀ ابواب فقهی و در عرصههای مختلف اجتماعی ،سیاسهی ،اقتصهادی و
 ...جاری میداند.

کلیدواژگان
انصاف ،عدالت ،قاعدۀ فقهی ،قسط و حقوق موضوعه ،مساوات.

 دانشجوی دکتری رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهalireza.asgari88@gmaile.com :

 استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
عدالت همچون دیگر مفاهیم ارتکازی ،مفهومی استت رتروندینتی کته آنچته عتر

و عقتال از آن

میفهمند شرع مقدس تأیید میکند .قاعدۀ عدالت یکی از ارزشهای رنیادی اسالم است که در مقام
اجتهاد و استنباط تا کنون کمتر در کانون توجه قرار گرفته است .ره قول شهید مطهتری (ره) :اصت
عدالت اجتماعی را تمام اهمیتی که دارد ،در فقه ما مورد غفلت واقع شده است؛ درحالیکه از آیاتی
الدین احسانا ،احقا  5:و انسان را ره نیکی کردن درراره پدر و مادرش ستفارش کتردیم
همچون «ابلو ُ
 ....واَوفُوا ابلعقود مائده  1:ای کسانی که ایمان آورده اید ره پیمان ها وفا کنیتد» عمومتاتی در فقته رته
دست آمده است ،متأسفانه علی رغم تأکیدهای فراوانی که قرآن رر مسألۀ عدالت اجتماعی میشتود،
در فقه یک قاعده و یا اص عام از آن استنباط نشده استت و ایتم موجتک رکتود تفکتر اجتمتاعی
فقهای ما شده است .از راب نمونته ،متوارد فراوانتی از مستائ ارتواب م تامالت و اجتماعیتات را
می توان ررشمرد که تأکید در اجرای حکم ظاهر و حتی نت

شترعی رتدون مالزمتت رتا رعایتت

عدالت در اجرا ،ره نقض غرض شارع مقدس از وضع حکم منجر متیشتود و درنهایتت ،موجتک
توجه اتهام فقدان عدالت در احکام اجتماعی اسالم میگردد .از ایم قبی میتوان تمسک ره اطتالق
یتتا عمتتوم « َماان اَح اان ا مانَ م فَاالَ ف ا لال صااد  ،:74::75:1427:الناان ُ ُمساونُول وا اماوا طاانی 88:1:9::
ند ُش وط طنی  :مسلمان و مومنان رته شترط هتایی
همانا مردم رر اموالشان مسلط هستند ،املؤمنول َ
که میبندند پایبندند »1:1:1:9:و موارد فراوان دیگری را می توان م رفی کرد که فرض تحقق آنهتا
ردون مالزمت را مقدمات عادالنه ره نتایج ظالمانه روشنی میانجامد و هر عق ستلیمی از پتریرش
آن خودداری میکند .ره همیم دلی استت کته در ستالهتای اخیتر رتا پدیتدههتای عجیبتی نریتر
زمیمخواریهای گسترده و رواج شرکتهای هرمی و استثمار ره ظاهر شرعی زنان ریپناه رتر پایتۀ
پارهای از فتاوا ت که در آنها ره جواز فقهی ایم امور حکم شده است ت رویارو هستیم .ایم در حالی
ال رعایتت شتود و قیتود و
است که حتی اگر قوانیم رایج جمهتوری استالمی در ایتم متوارد کتام ی
محدودیتها و ممان تها ملحوظ گردد ،فاصلۀ آنچه تحقق مییارد را مقتضای عدالت اجتمتاعی در
اسالم رسیار دور است .رناررایم ،حرکت جام ۀ اسالمی ره سوی عدالت اجتماعی نیاز رته رتازنگری
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گسترده در اجتهادات فقهی اجتماعی و قواعد فقهی موسوم ارواب م تامالت نیتد دارد و رتدون آن
محتم است تمام تمهیدات و ررنامههای حاکمیت اسالمی در زمینتۀ تتأمیم عتدالت اجتمتاعی رتا
ررخی فتاوای فقهی متضمم نفی عدالت اجتماعی نقض شود و میتدان فقاهتت در عرصتۀ عتدالت
اجتماعی مشمول ایم نهی الهی شود« :وال تکونوا کنلف نقضت غز ن من بعاد واو  ...و ماننتد آن زنتی کته
رشته خود را پس از محکم تاریدن آن ره صورت پاره پاره گسستت نباشتید» (نحت  )87/رنتاررایم،
قاعدۀ عدالت ره عنوان م یار استنباط احکام شری ت مطرح استت .وجایگتاه ایتم قاعتده در جتایی
است که از قواعد دیگر چون (الضررَ) و (الحَرجَ) و  ...کاری ساخته نیست .قاعدۀ عدالت راه کتار
را نشان می دهد و در تنگناها وسیلۀ استتنباط و استتاراج احکتام متیشتود و در میتدانهتای آزاد
حقوقی ایم قاعده ره یاری مجتهد و حقوقدانان میآید ،زیرا رنیان دیم و احکام شری ت رر عتدالت
استوار است .مقالۀ فرارو تبییم چند مطلک است :مفهوم عدالت و انصا

و قاعدۀ عدالت رهعنتوان

قاعدۀ فقهی فراگیر در همۀ ارواب فقهی و غیر فقهی جایگاه مهمی ره ایتم قاعتده داده استت و در
پایان ره تأثیر ایم قائده رر فقه و حقوق موضوعه پرداخته است.
تعاریف و مفاهیم
الف) مفهوم لغوی و اصطالحي عدالت و انصاف

عدل در لغت ره چند م نا آمده است.
عدل را ره م نای تقسیم کردن ره طور مساوی (راغک اصفهانی1418 ،ق )75 ،مستقیم و راست،
در مقار ستم (ارم منرور  )4:2 ،1::1 ،دانستتهانتد عتادل کستی استت کته رترای شتهادت دادن
پسندیده است عدل را میانه روی و گرید از افراط و تفریط نید میداننتد (الشترتونی  ،رتی تتا:5 ،؛.
احمد ارم فارس1424،ق741 ، ،؛ الموسوعه الفقهیه1414 ،ق )5 ،عدالت ره م نای دادگری کتردن و
استقامت است (دهادا ،1::: ،ذی واژۀ عدالت) ی نی مستقیم در مسیر حتق مانتدن و رته ستمت
جور می نکردن و یا ره م نای مساوات است ررای نمونه ،وقتی میگویند ایم چیتد عدتدل آن چیتد
است ،ی نی را او ررارر است.
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و همچنیم عدالت ره م نای «دادن حق هر کسی یا هر چیتدی رته او» (مطهتری )1:94،:8،نیتد
م نا شده است .عدالت را توجه ره موارد کارررد آن در جایگاههتای ماتلتم م تانی مت تددی پیتدا
میکند که ره ررخی از آنها اشاره میشود:
 عدالت در علم کالم :ره م نای آن استت کته خداونتد ت تالی هتی کتار زشتتی را مرتکتکنمیشود و چیدی را که صدورش از او واجک است ،ترک نمیکند (ایچی ،ریتا):74 ،؛
 عدالت در فقه :ره م نای حالتی نفسانی و ماندگار در انستان استت کته او را از انجتام دادنگناهان کبیره و اصرار رر گناهان صغیره دور داشته و ره انجتام دادن واجبتات وامتیدارد و موجتک
ترک اعمال منافی مروت میشود (طوسی1:9: ،ق)71: ،؛
 عدالت در حکمت عملی و عرفان :ره م نای استواری ،هماهنگی و ت دی قوای نفس انساناست؛ رهنحویکه هی یک رر دیگری نتواند غلبه کند (رحرانی 142: ،ق)17،؛
 عدالت اجتماعی :ایم نوع عدالت را ره اشکال گوناگون م نا کردهاند که ره اجمال ،ره ررختیاز آنها اشاره میشود:
 .1عدالت ی نی رعایت حقوق افراد و دادن حق ره حقداران و عادل کسی استت کته حتق
هرکس را ره همان اندازه ردهد و ایم م نا ،هی مالزمهای را مساوات ندارد؛ (آشتوری و
دیگران)172 ،1:9: ،
 .7عدالت ی نی قراردادن هرچید در جای خود «وم ُاُ الیا

فا موماعل» (نهجالبالغه ،کلمتات

قصار )4::؛
ونمات الساانواو واال َ ؛
 عدالت در تکوین  :در روایتتی از پیتامبر (ص) آمتده استت« :ابلعادِ َآسمان و زمیم و خلقت رر پایۀ توازن و هماهنگی استوار شده است» (رازی1411 ،ق.):41 ،
ب) مفهوم لغوی و اصطالحي انصاف

انصا

واژهای عرری ،از ریشه ی "نصم" ،و ره م نای نصم کردن ره دو قسمت مساوی ،اعطتای

حق (الدریدی1414 ،ق )522 ،و م امله رراساس عدل وقستط (الطریحتی1429،ق ):77 ،استت .در
کتک لغت آمده که منرور از م امله ی منصفانه ایم است که سود و منف تتی از طتر

مقارت ختود
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نگیرد ،مگر اینکه ره همان اندازه ره او سود ررساند و هی ضرری ره طر

مقتارل

نرستاند ،مگتر

:

اینکه او نید همان مقدار ضرر کند.
انصاف در اصطالح فقه

در کلمات فقها انصا

در م نایی ره غیر از م نای لغوی آن ره کار نرفته است .در حقیقتت متواردی کته

فقها آن را امری "خاف االنصان " یا "اوا

ا االنصان " تلقی میکنند و حکم را ررمبنای انصا صتادر

میکنند ،یا در آن مواردی که را "لكن االنصن " از کتالم قبلتی عتدول کترده و نرتر ختود را متیدهنتد،
منرورشان از انصا

ایم است که اگر راواهیم ایم حکم را دقیق رتدهیم و حتق را در موضتع ختودش

جای ردهیم راید ایمگونه سام رگوییم.
و لرا هر گاه موضوعی دقیق منقح نشده و حق مطلک ادا نشده راشتد و رتدون ستنجیدن تمتام
مواضع صادر شود ،از نرر فقها حکمی رر خال

صادرشده است .در مقار اگتر در صتدور

انصا

حکم تمام جوانک امتر ستنجیده شتود و حتق در جایگتاه ختود قترار رگیترد ،آن حکتم "اوا

ا

االنصن " و "مقتضای انصا " م رفی شده و یا را عبارات "لكان االنصان " و "واالنصان یقفضا " یتا
"واالنصن " از حکمهای دیگر متماید شده است( .نجفی 141: ،ق .)115 ،
ج) معاني انصاف از منظر حقوقدانان

معنای عام :انصا

در م نای عام ی تی،دادکری ودادن حق ره صاحب

م نای ررارری و عدالت است مگر خال

است.در ایم م نا انصا

ره

آن ثارت شود(.ج فری لنگرودی  .)199 ،1:1:ماده 128

قانون مدنی در مورد اشتراک دو همسایه در دیوار مشترک نمونه ای از ررارری مقتداری و متاده:::
همان قانون که حق حبس ثمم یا مبیع را ررای هر یک از متبای یم قائ شده است ره عنوان نمونه ه
ای از ررارری غیر مقداری است.
معنای خاص :رنرر دسته ای از حقوقدانان انصا

در م نای ختاص رتا عتدالت رته یتک م نتا

نیست و حتی در مواردی را آن م ارض است(.همان )7525 ،و آن زمانی است که انصا

احساسی

از چهره ی لطیم از عدالت دارد (قرران نیا)55 :1:9: ،
تعرنف حق و حقیق میضیعه :واژۀ «حق» در م انی گوناگونی ره کارد میرود ،وجه مشتترک
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کاررردهای متفاوت آن مفهوم «ثبات» و«پایداری» است (.دهادا .)44 ،1:79 ،ودراصتطالح «حتق»
نید در موارد متفاوتی ره صورت جمع و مفرد ره کار میرود که ریان آن الزم است:
الم) حقوق ره م نای مقررات اجتماعی ،در ایم کارررد ،واژۀ حقوق جمع واژه حتق نیستت و
اعتبار ایم مفهوم رراساس نوعی«وحدت اعتباری» میراشد که متراد

را واژۀ «تشتریع» در عررتی و

) (Lawدر زران انگلیسی است؛
ب) حقوق ره م نای دستمدد و پاداش مالی ،متراد

) (salaryدر زران انگلیسی متیراشتد .ایتم

کارررد همیشه ره صورت جمع است؛
ج) حقوق ره عنوان جمع حق (Right) ،در مبحث حاضر ،ایم م نا متورد توجته استت .از ایتم
اصطالح در متون فقهی و اصولی ت اریم ماتلفی شده است که ره ررخی از آنها اشاره میشود:


حق امری است اعتباری که سلطنت داشتم از خواص آن میراشتد و متثالی در حتقل الایتار
سلطنت رر فسخ دارد ،در حقل الشلف ه شریک حق دارد حق شریک را که رته غیتر فروختته
است در مقار پرداختم عدوض تَملک کند و هکرا (آخوند خراسانی)7: ،1:14 ،؛



حق امتیازی است که قواعد حقوق ررای تنریم روارط اشااص ره ستود پتارهای از آنتان در
ررارر دیگران ایجاد میکنند(کاتوزیان)779 ،1:18 ،؛



اما حقوق موضوعه :عبارت است از مجموعۀ قوانیم و مقرارت اجتماعی که از سوی خدای
انسان و جهان ررای ررقراری نرم و قسط و عتدل در جام تۀ رشتری تتدویم متیشتود تتا
س ادت جام ه را تأمیم کند (جوادی.):5 ،1::: ،

و) مفهوم عدالت و انصا
قضاوت را انصا

در حقوق موضوعه :حقوقدانان عدل و عدالت را ره م نای رفتتار و

و دادگری تناسک و تساوی جرم را مجازات در حوزه قضاء رعایت حقوق افراد

و عطا کردن حق ره هر ذی حقی دانسته و جور را ره پایمال کردن حقتوق و تجتاوز و تصتر

در

حقوق دیگران ت ریم کرده اند(.کاتوزیان.)114 ،1:::،
ز) دیدگاه ها درراره قاعده عدالت و نقد آن ها :پتس از پتهوه
اکنون ره نقد و رررسی دو دیدگاه در مورد قاعده عدالت می پردازیم:

دررتارۀ مباحتث واژهشناستی
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دندگاه نخست :ررخی میگویند عدالت همواره حکمتت حکتم شترعی استت (رته اصتطالح،
حیثیت ت لیلیه دارد) را توجه ره ایم لحاظ ررای استنباط احکام مفید ناواهد رتود و رترای متدعای
خود ره آیات قرآن و ررخی روایات و سیرۀ عقال تمسک جستهاند.
اما دالنل قرآنی عدالت :آیات رسیاری در قرآن وجود دارد که نشان میدهد احکام استالم رتر
عدالت و انصا

رنیان شده است  ،از جمله آیۀ «إل هللا أیم ابلعدِ واالحسنل (نح  .)82 :در ایتم آیته

خداوند ره دادگری و نیکو کاری فرمان میدهتد .و آیتۀ «أنزلنان مع ا الکفان وامل ازال ل قاوا النان ابلقسا
(حدید )75 :و را پیامبران کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم ره انصا

ررخیدنتد .درواقتع ،آیتات

عدالت چهارچوب و ریان قانون اساسی و مالکات احکام است؛ درنتیجه ،نمیتوان گفتت آیتات در
مقام ج

یک مادۀ قانونی است که همچون دلی فقهی را آن ررخورد شود .پتس متیتتوان آنهتا را

حکمت احکام دانست؛ البته ،آیات تنها ریانگر حکمت نیستند ،رلکه ناظر ره عدالت در تحقق اسالم
در عنیت و م یار حکم حکومتی هستند (الهی خراسانی.):1 ،1:1: ،
اوُ ن
اما دالنل روانی عدالت :درایم زمینه روایات فراوانی نق شده است ،ازجملته «ال الُ ال یص ُ
العدِ» (آمدی):42 ،1:11 ،؛ امام علی(ع) فرمود« :مردم را چیدی جد عدالت اصتالح نمتیکنتد»
اال َ
العدِ ح ان ُ االحکانا» (همان ،ص)88؛ امام علی(ع) فرمود( :اجرای) عدالت سبک زنده ماندن احکتام
« ُ
ف النن َ من نفسل م بل حکانَ لغاِ » (کلینی142:،ق )141،امام صادق فرمود :هرکته از
ص َ
استَ « .من انَ َ
خود ره مردم انصا دهد(اگرچه رر زیان راشد) ررای داوری میان دیگران ررگدیده شود .مضمون
ایم روایات لدوم رعایت میراشد و شارع عدالت را از همگان خواستار است.
دندگاه دوم :ررخی نرریۀ عدالت را عرفی میدانند .اگر کسی انستان را صتاحک حتق ردانتد و
رگوید دریافت انسان در اعطای حق مالک است و اوست که فراتر از دیتم ،حقتوقی را متیرینتد و
ررای دیگران راور دارد ،ازآنجاکه ایم حق فقط از آن اوست که موضع هرچید را در امور اجتمتاعی
ت ییم کند ،ردیهی است که توانایی موجود او در تشای

حقوق توانتایی کتافی محستوب شتود.

چنیم کسی ناگدیر است نرریۀ عدالت عرفی را انتااب کند؛ رهعبتارتدیگتر ،عتر
تشای

جام ته رترای

عدالت و ت ییم مصداق م یار است .پس ،قاعدۀ عدالت رته عنتوان علتت احکتام ،ی نتی
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حیثیت تقییدیه ،میراشد و از آن میتوانیم ررای قید زدن و کنتار گراشتتم احکتام ماتالم احکتام
عرفی سود جست(.الهی خراسانی )5:-57:1:87،عر

در تشای

م نای عتدالت مرجتع استت.

ررایم اساس رسیاری ازآیات و روایات که رراجرای عدالت و استقرار و گسترش آن تاکید ورزیتده
شده و تفسیر خاصی از شرع در مورد عدالت وارد نشده دیدگاه عر

ناشی از دقت متالک استت.

لرا که در موارد ذی قاعده عدالت و حرمت ظلم مرجع است.
 .1حرمت گرفتم اموال دیگران (اعم از مسلمان و کافر ذمی) :اص احترام ره امتوال اختصتاص
ره مسلمان ندارد ،سیره عقالدرهمه اموال ایم اص را مرجع متی دانتد مضتافا اختر امتوال
دیگری را ظلم می داند و ظلم قبیح است .احترام مال کافر حرری از جانتک خداونتد الغتاء
شده و ایم قائده در راره او جاری نیست (خویی:1: ،ه.)97 ،
 .7اجرای قاعده عدالت در جبران کاه

ها در راب دیون و مطالبات :وقتی ارزش پول کتاه

شدید نماید یقینا رازپرداخت مبلغ و قدرت خرید اسمی ره داوری عتر
محسوب نمی شود ،و طبق قاعده عدل و انصا
پول رازپرداخت گردد حتما قضاوت عر

ادای کامت حتق

عم نشده ولی اگر قدرت خرید حقیقتی

و عقال رر ادای کام حق خواهد رود( .یوستفی،

)58 :1:91
 .:فقیهان ما ضارطه مثلی و قیمی در راب دیون و ضمانات را ره جهت ایم که عمت رته قاعتده
عدالت شود ج

و اعتبار کرده اندی نی رازپرداخت مث در مثلی و قیمت در قیمی ضتارطه

مند کردن قاعده عدالت در دیون و روارط مالی است .چرا که اص قاعده عتدالت رته ادلته
ارر ه از ناحیه شرع ج

شده است (همان)

استدالل به آنات :از قران کریم ره آیات رسیاری می توان استدالل کرد زیرا حدود ستی مرتبته
در قرآن از واژه عدل و مشتقات آن استفاده شده است که ایم خود دلیلی رر اهمیتت آن رته شتمار
می رود زیرات الیم قرآن رر اساس عدل و عدالت پایه ریدی شده است درایتم زمینته رته چنتد آیته

اشاره متی کنتیم *.ای ای ان الانین نمناوا کوناوا واوامس ابلقسا وال ا منک شاننل واوا أل ال تعادلوا إ ادلوا یاو اوا

لوفقو و إ اتقوا هللا َّ
إل هللا خبٌِ مبن تعاوول*ای کسانی که ایمان آورده اید همواره ررای خدا قیتام کنیتد و
گواهان ره عدل راشید و هرگد دشمنی راگروهی وادارتان نکندکه ره عدالت رفتار نکنید ،ره عتدالت
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رفتارکنید که آن ره تقوی نددیکتر است و از ختدا پتروا کنیتد کته ختدا رته آنچته متی کنیتد آگتاه
است(مائده )9/رنارر ایم مستفاد از آیه ،وجوب رعایت عدالت حتی در راره دشمنان دیم و کتافرانی

است که اسالم را قبول ندارند زیرا در ایم آیه دو رار ره عدالت امتر شتده استت :اول( :کوناوا واوامس

ابلقسا ) را صیغه مبالغه .دوم( :إ ادلوا یاو أوا ُ لوفقاو ) و شکی نیستت کته م نتای آیته مطلتق استت
وشام عدالت فردی و اجتماعی می شود ومقار آن ظلم وجور ره شمار می رود که حرام استت و
راید ترک شودو نید می توان ره آیات دیگری مانند :آیه  197آل عمران و مائده 1:5 /ونستاء  15/و
شوری 8/استدالل کرد.
استدالل به روانات :روایاتی در موارد گوناگون در ارواب ماتلم فقه وارد شده است ،ره چنتد
نمونه از آنها رسنده می کنیم.
 .1در روایتی صحیح از عبداهلل رم مغیره از امام صادق آ مده استت :فا لواس کانل مع اان د

انل

فقاانِ أحااد اان الااد نل ل ا وواانِ نخ اان ب ن ا وب ن ا  ،واانِ ،فقاانِ ابااو باادهللا (ع) اماان الاان واانِ ان ب ن ا

وب ن ا فقااد او اأ د أل أحااد الااد س ل ا لاال ف اال ش ا ٌُ و أنأاال لصاانحبل ویاُ َقس ا ُ الااد ی ُ ال اانن ب ن ااان نصاافس.
عبداهلل یم مغیره از چند تم از اصحاب ما از حضرت صادق (ع) نق کرده است که دو مرد
دو درهم داشته اند یکی می گفت هر دو از ان مم است و دیگری می گفت از ان هتر دوی
ماست .حضرت فرمود اما آن که می گو ید از ان هر دوی ماست خود اقرار کرده کته یتک
در هم از ان او نیست پس درهم دوم رایتد رته صتورت مستاوی میتان آن دوتقستیم شتود
(حرعاملی .)1428،452
 .7روایت مرس محمدرمحمده است که متم آن عیم صحیح عبداهللرممغیتره استت و مفتاد آن
یکی است و ایم روایت مرس  ،اما م تبر ره شمار متی رود رلکته همتان گونته کته آیته اهلل
حائری فرموده اند ،در نهایت اعتبار است (حائری1419،ق .):2:،در استفاده از ایم روایات
ررای قاعده عدالت ،اگر مطلق اشتباه میان مالک و غیر مالک راشد کافی است و مشاع رتودن
و ممدوج رودن شرط نیست و حتی الزم نیست میتان آن ادعتا نداعتی در رگیترد .و نیتد در
مورد اجرای قاعده عدالت سوگند خوردن هم شرط نیست ولرا داللت آنها رر قاعده عدالت
تمام است.
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دلیل عقلی :حکم عقل :مطال ه کتابهای فقهی نشان میدهد که اگر چه عق در شتمار منتارع
حکم شمرده می شود ولی رسیاری از فقیهان ،در مقام دریافتت حکتم ،تنهتا عقت را ارتدار فهتم و
داللت های التدامی و سرانجام کشم احکام عقلی غیر مستق ره کار گرفته انتد .همتیم انتدازه رته
عق میدان داده اند که در مقام اثبات استدالل ریاورد نه آنکه خود ررای موضوعی حکم داشته راشد
و منبع حکم شناخته می شود ایم مسأله تا حدی است که شهید صدر آن جا که مصادر فتوی را رر
شمرده ،نگاشته است « .آن چیدی که دلی عقلی شمرده متی شتود و مجتهتدان و اخباریتان دررتاره
روایی و ناروایی ره کار رردن آن را یکدیگر اختال

دارند .اگرچه ما ره روایی عمت رته آن اعتقتاد

داریم ،لیکم حتی یک حکم را نیافتیم که ررای ثارت کتردن آن رته دلیت عقت تکیته شتده راشتد».
(صدر ،142:،ق .)89البته محدود رودن گداره ها و نیازهای حکمی در دوران های پیشیم ،چه رستا
رسندگی ره همیم مقدار کارررد عق در فقه را توجیه کند؛ ولی امروز که پدیتده عقالنیتت سراستر
زندگی را دگرگون کرده و فقه را انبوهی پرس

و گداره نو رورروست ،ره ویهه در مقولهی جام ته

و حکومت چگونه می توان ایم گوهر کارآمتد و منبتع روشتنگر و حجتت رتاطنی خداونتد را ،در
پهوه

ها و حکم شناسی های فقهی دست کم گرفت و پیامد ناگوار گوشه نشینی فقه از زنتدگی

را پریرا شد .از ایم رو مالحره می شود در اصلی تریم گتداره ی فقته اجتمتاعی ی نتی رایستتگی
حکومت و واجک رودن عهده داری آن از سوی ولی فقیه ،رر حکم عقت و ضترروت نیتاز جام ته
تکیه کرده اند؛ و لرا در همیم جا فقها آیات و روایات را ره عنوان تایید می آورند نه رترای اثبتات.
(خمینی)1412،172 ،
نقد و بررسی :دررارۀ دلی عقلی راید گفت :دلی رودن حکم عق رترای قاعتدۀ فقهتی عتدالت
کامالی ره قانون مالزمۀ عقلی رستگی دارد .اگتر قتانون مالزمته «کواان َح َکا َ بال العقام حکا َ بال الیا ع» را
رپریریم ،می توان را درک قط ی عق از عدالت ره حکم شرعی رسید ،اما قانون مالزمۀ عقلی متورد
اتفاق اصولیون نیست و نمی توان ره راحتی رتا حکتم عقت رته حکتم قط تی شترع رستید (الهتی
خراسانی .)17: ،1:1: ،هرچند می توان گفت که در اینجا وظیفۀ عق تشای

مصداق استت نته

اص حکم ره حسم و قبح عدالت ،از ایم رو اگر در موضوعاتی که مت لق حکم شرعی قرار گرفته،
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ره اثبات رسد که نرر شارع نسبت ره مفهوم آن موضوع ،همان م نای عرفی استت و شتارع م نتای
خاصی را در مورد آن موضوع لحاظ نکرده است (چنانکه موضوع عدالت از دید رسیاری از فقهتاء
همیم گونه است) .دیگر تطبیق دادن آن موضوع رر مصداق
هرچند نرریۀ علت رودن عدالت در ج

از وظایم عق ره شمار میآید.

احکام فقهی مورد تردید رسیاری از فقهاء واقع شتده

اما اینکه عدالت حداق ره عنوان حکمت احکام اسالم میراشتد متورد انکتار و تردیتد نیستت .از
سویی دیگر ،رته لحاظ کتارکرد حکمت میتوان پریرفت که قدرمتیقم ایم استت کته حکمتت در
احکام ت بدی کارایی در استتنباط ندارد ،ولی همیم حکمتت رته لحتاظ احکتام غیرت بتدی ،ماننتد
احکام اجتماعی ،میتواند مالکی ررای دخالت در ف لیت احکام راشد .راوجودایم ،را درک عقلتی و
عقالیی میتوان فهمید احکامی که از سنخ ت بدی و تتوقیفی نباشتند ف لیتشتان وارستته رته متالک
استت؛ اگرچه که عدالت در خطاب و مرحلۀ ج  ،در موضوع حکم ره سان علت نباشد .رته ریتان
دیگر ،ررخی احکام از قبی احکام ت بدی محض نیست کته نتوان دلی و متالک و نتتایج عمت را
جد خدا ندانست؛ رلکه تارع مالکات متناسک راعق و فطرت است .م نای ایم سام آن استت کته
اوامتر و نواهی واردشده در ارواب م امالت و سیاسات و جدائیات از قبی احکام ارشادی است رته
آنچه که عق و فطرت درک میکند (منترتری1411 ،ق .) 541 :اساسای تشتریع عبتادات رتا تشتریع
م تامالت (رتالم نی االعم) متفتاوت است (سند1479 ،ق .)151 :ردیم گونه که م امالت ت بدرردار
نیست و مصتلحت وغایتت آن ِ قار درک است (مغنیه1471 ،ق .) 159 :مثال فتوا ره «عتدم جتواز
حیله در ررا» رته ایم دلی است که راعدالت ناسازگار است (خمینتی1412 ،ق.)42: :؛ اگرچتته در
ادلتۀ لفری مرروط ره ررا ،عدالت علت حکم نباشد .رناررایم ،استاراج حکمت اگر در امور ت بتدی
نیست یا اموری نیست که تنها ریان آن از شارع رسیده (ی نی از اموری نیست کته مصتلحت در آن
مافی و چگونگی مالک آن مبهم است) یا کشم حکمت ره درجهای میرسد که موجک اطمینتان
ره مصلحت آن ره صورت منضبط است و از مجاری ن

و رتا استتناد رته لفت و رعایتت قواعتد

مناسک گرفتته شده ،وجهی ررای ماالفت نیست؛ زیرا درمجموع ،علم حاصت متیشتود کته ایتم
حکمتت از امتور تشتویقی و ریتان مصلحت تالم پریر نیستت و درحقیقتتت ،چیتدی شتبیه رته
حکم منصوص ال لته استت (ایتازی5:2 :1:91 ،؛ فضت اهلل1418 ،ق .( 45 :ازایتم رو ،در احکتام
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غیرت بدی میتوان ره مالک عدالت دست یافت و آن را در اجتهتاد دخی دانست؛ اگرچه در لستان
ادله ره عنوان حکمت راشد (الهی خراسانی،حمید رضا تمدن  .)11: :1:85و اساسای کسانی هم کته
ره عدالت ره عنوان قاعدهای فقهی نگریستهاند ریشتر ررآنند که از آن در حتوزۀ احکتام م تامالت و
اجتماعیات کمک رگیرند« :رحث عبادات ،رحث ثنای رب است و ثنای رب را ما اصال نمیفهمتیم.
در راب عبادات قبول دارم که درک هم نمیتواند عدل و ظلم را رفهمد؛ امتا در رحث م تامالت یتا
حقوق اجتماعی که ریم مردم رایج روده ،اگر روایتی ماالم را آن راشتد و اطالق

ماتالم رتا آن

راشد ،اطالق آن را قبول نمیکنیم یا ره طورکلی آن را کنار متیگتراریم» (گفتت وگتو رتا آیتت اهلل
صان ی .علی اکبریان .)7:: :1:91 ،چنانکه از حکمت رودن عدالت در ج

احکام که در آیتات و

روایات متواتر ریان شده است میتوان م یاری ررای ترجیح ریم روایتات مت تارض رته دستت آورد
چرا که رنارر دیدگاه «وثوق صتدوری» کته در پی اطمینان یافتم ره صدور خبتر استت ،در حجیتت
یافتم روایت تنها ره اعتبار سندی آن اکتفا نمیشود؛ رلکه راید مضتمون روایت نید را کتاب و سنت
اعتبار سنجی شود و «نقد داخلی و متنی» نید انجام گیرد و مفاد خبر نسبت ره کتتاب و ستنت رایتد
دارای «توافق روحی» نید راشد ردیم م نا که را مبادی ثارت در شری ت کته از نصتوص قط تی رته
دست استت هماهنگ و سازگار راشد« .عدالت اجتماعی» و عدم تب یض قائت شتدن رتیم طبقتات
جام ه یکی از همیم قوانیم فوقانی و اهدا

ثارتۀ ررآمده از شتری ت استت کته گدارهتای احکتام

شری ت راید را آن سنجیده شود (سیستانی ،مباحث حجج  .):1 :14::ردیم ترتیک ،میتوان رترای
رفع ت ارض روایات مالحره کرد که کدام روایت راعدالت تناسک و سازگاری دارد؛ عدالتی کته در
قرآن از مبادی و اهدا

شری ت ره شمار میرود (الهی خراسانی ،حمید رضا تمدن .)11: :1:85

موارد تطبیقي قاعده عدالت
الف) در فقه
معامالت

الم) شیخ محمدحسم نجفی (صاحک جواهر) در اختال

ریم اه خبره ررای ت یتیم میتدان ارش

میگوید« :رأی فقها رر ایم است که قیمتهتای مطترح شتده از ستوی یکایتک خبترههتا جمتع و
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نسبتگیری شود ».و در مقام استدالل ررای ایم نرریه نوشتته استت« :ومقفضا العادِ اجلانمُ باس حقا
البنیُ من ذَ َکَ االصُن ُ »
املیرت و ُ
مقتضی عدالتی که درررگیرندۀ حق خریتدار و فروشتنده راشتد آن چیتدی استت کته اصتحاب
گفته اند؛ ی نی همان آرای اه خبره جمع گردد و میانگیم آن گرفته شود .ایم ت بیر صاحک جواهر
«مقتضای عدل» رهرهگیری از همان قاعدۀ عدالت است ،اگرچه ردان تصتریح نکترده استت ،لتیکم
عق سلیم درمی یارد که در نرر فقیهی ردرگ همچون ایشان ،عدالت محوری است که احکام رتا آن
محک میخورد (نجفی1:15 ،ق.)784 ،
ب) شهید مطهری (ره) در رحتث ررتا و راههتای فترار از آن و حیلتههتایی کته ررختی مطترح
ساختهاند ،تحقیق فقهی رسیار مفید و عالمانهای را مطرح کرده و در مقام اثبات رطالن راههای فترار
از ررا و استدالل رر آن رر ایم اعتقاد است که حقیقت و ماهیت حیلههای شرعی و راههای فترار از
ررا خود ظلمی آشکار است و ره موجک «قاعدۀ عدالت» از دیدگاه اسالم هرگونته رارطتۀ ظالمانته،
اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی ،صحیح نمیراشد؛ هرچند ظاهرای کاله شترعی نیتد داشتته راشتد،
ازایمرو میگوید :اما راجع ره نوع چهارم قرض ،ی نی وامهای تولیتدی و سترمایهگتراری ،در ایتم
رسالهها در تمام ح ایم مسئله ررنیامده اند ،ولی م لوم است که اگر آن راه ح ما در متورد ستفته
درست راشد ،در ایم مورد هم درست است .اگر ما خریدوفروش اسکناس را اشکال نکنیم ،هم رته
طریق اولی اشکال نمیکنیم ،زیرا مثالی اگر کسی می خواهد ررای طرح صن تی یتا کشتاورزی ختود
یک میلیون تومان پول از رانک قرض رگیرد ره جای قرض گرفتم متیگویتد :یتک میلیتون تومتان
خرید دوسال ه ره یک میلیون و دویست هدار تومان ،از نرر راه ح صوری فقهی اشکال ندارد ،ولی
از نرر راه ح عملی واق ی میدانیم که واق یت

ظلم است (مطهری.)788 ،1::: ،

باب قضا و شهادات

در کتاب قضا در دعوای امالک مواردی وجود دارد که فقهاء ره تنصیم ،حکم دادهاند .ررای نمونه،
آیتاهلل خویی در مورد دعوای امالک میگوید :اما صورت چهارم نید گتاه رترای هتر دو فترد رینته
وجود دارد که مال ررای هر دو آنان است و گاهی نید رترای یکتی از آنهتا رینته وجتود دارد و گتاه
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رینه ای ررای هی کدام وجود ندارد .در مورد صورت اول اگر هر دوی آنان سوگند راورند یتا هتر
دو از سوگند خوردن خودداری نمایند ،مال ریم آنان ره نصم تقسیم میگردد و اگر یکتی ستوگند
راورد و دیگری خودداری نماید ،مال از آن شاصی میشود که سوگند خورده است و در صورت
دوم مال ررای کسی است که اقامۀ رینه میکند و در صورت سوم که رینهای وجود ندارد اگر یکی از
آنان سوگند راورد ،مال ررای اوست و اگر هر دو سوگند خوردند ،مال ره صورت میان آنها تقستیم
میشود .و اگر هی یک سوگند ناورد ،مالک آن ره وسیلۀ قرعه م یّم متیشتود( .ختویی1:81 ،ق،
)51؛ خالصه اینکه ایشان در دو مورد ایم مسأله ره تنصیم حکم کردهاند.
ب) حقوق موضوعه

ضرورت رعایت عدالت م اوضی در عقود مغارتی در حقوق ایران و فقه امامیه نید ریسارقه نیستت،
ازجمله مصادیق لدوم ررقراری عدالت م اوضی در ایمگونه تأسیسات حقوقی و تجلی ایتم مفهتوم
در حقوق ایران و فقه امامیه را از منرر ررخی از حقوقدانان میتوان چنیم ررشمرد:
حقوق مدني

الف) خیار غب  :ررخی مبنای حق فسخ ناشی از غبم را در حقوق ایران و فقه امامیه قاعدۀ الضترر
و ررخی دیگر آن را رراساس شرط ضمنی تحلی و رررسی میکنند .ررمبنای هتردو تحلیت اعتم از
اینکه شرط ضمنی یا الضرر مبنای خیار غبم راشد ،آنچه اساس خیار غبم را شک متیدهتد رترهم
خوردن فاح

ت ادل ریم عوضیم است .همانگونه که در مواد  411و  41:ق-م اشاره شده استت

و ایم امر ررخال

مبنای طرفیم در م ادله (از ایم راب که خواستارند م ادل مالی را کته از دستت

میدهند ره دست آورند) و موجک ورود ضرر ره حقوق طرفیم است .رهعبارتدیگر ،در خیار غبم
ر د ایجاری عدالت م اوضی ،ی نی لدوم ت ادل ارزش دو عوض خدشهدار شده است .پس حکمتت
خیار غبم قاعدۀ عدل و انصا

است؛ و ماده  12:ق م و  7::ق م و  :2:، :17 ، 9:و متاده  :ق

 .م .م و ماده  4قانون روارط متوجر و مستتاجر و متاده  12:ق – ت و  129و  5:: ، 471و متواد
فوق اشاره ره قائده عدالت و انصا

دارند .

ب) طالق خلع :در ایم نوع طالق ،زن در حالتی میتواند ره فدیه رجوع نماید که ررای شتوهر
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نید رجوع از طالق ممکم راشد؛ ررای مثال ،مدت عددّۀ زن تمام نشتده راشتد و در غیتر زمتان عتدّه
نباشد .همچنیم ،زن نمی تواند ردون پرداختم فدیه شوهر را از حق رجوع محروم سازد و ایم ی نی
لدوم حف ت ادل درطالق خلع (کاتوزیتان .)7:9 ،1:98 ،درواقتع ،زن نمتیتوانتد هتم عوضتی را
دریافت کند .در طالق خلع ره نحو مرکور ر د سلبی عدالت م اوضی ،ی نی منع تملک دو عتوض
ررای یکی از دو طر

لحاظ نشده است.

در آییم دادرسی کیفری مادۀ  :57تسریع شده است اص رر علنی رودن دادگاههاست ،مگتر در
مواردی که قانونگرار استثنا کرده راشد .و در موارد استثنا ،قاضی راید را ریان مورد قرار غیتر علنتی
رودن دادرسی را صادر کند  ...و ماده  :25قتانون آیتیم دادرستی کیفتری صتراحتارحث از حضتور
هیئت منصفه می نماید.
یکی از ارد ارهای مهم در تحقق اصالح و ترریت ردهکاران محاکمه رراساس عتدالت و انصتا
است که در قانون مجازات اسالمی در قالک ایجاد تأسیساتی از قبی ت لیق اجرای مجازات مادۀ 75
و تافیم مجازات مادۀ  77و آزادی زندانی مشروط مادۀ  75ت یتیم مجتازات در قالتک حتداق و
حداکثر تحققشدنی خواهد رود؛
در حقوق ریم المللی عمومی ،ازجمله مادۀ  17عهدنامۀ  ،18:1در زمینتۀ مستئولیت رتیمالمللتی
ررای خسارت ناشی از اجرام سماوی که ره موجک آن ت ییم خسارت رراساس حقوق ریمالملت و
اصول عدالت و انصا

صورت میگیرد و همچنیم ،طبق مادۀ  58عهدنامۀ حقتوق دریاهتای ستال

1897و مادۀ  :9اساسنامۀ دیوان دائمی دادگستری ،ریمالمللی استناد ره ایم اص را چنیم پی رینتی
نموده است که دیوان می تواند را در نرر گرفتم دو شرط ره اص عدالت و انصا
حکم الزم را صادر فرماید .ایم دو شرط عبارتانداز :موافقت طرفیم اختتال

توس جستته و

و اختیتار دیتوان در

ایم اص  .امروزه ریشتر در قراردادهای حکمیت ایم حق را ره داوران میدهند که رراستاس عتدالت
و انصا

نرر دهند .خالصه آنکه اص عدالت و انصا

 .1اص عدالت و انصا

در حقوق ریمالمل سه نق

عام ت دی کنندۀ قواعد حقتوقی استت و رته آنهتا حالتت ان طتافی

میراشد؛
 .7اص عدالت و انصا

اساسی دارد.

عام ت ییم کنندۀ قواعد حقوقی است؛
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 .:اص عدالت و انصا

عام ارطال کنندۀ قاعدۀ حقوقی است .البته ،درصتورتیکته اصتحاب

دعوا از قضات راواهند که ررای ح اختال
اص عدالت و انصا

ره قواعد حقوقی الزماالجرا وق ی نگراشته و

را مستند قرار دهند؛ درایمصورت ،ایم اص قواعد حقتوقی موجتود

را در ایم مورد خاص از اعتبار ساقط میکند (ضیایی ریگدلی.)115-114 ،1:1: ،
اثبات کلیت قاعده

رسیاری از ردرگان فقه ایم قاعده را عام می داننتد و آن را ماتت

متواردی نمتی شتمارند کته در

رویات آمده است ایم موارد را از مصادیق و جدئیات قاعده می دانند از جمله فقیهتانی کته قاعتده
ویاو انَال لَاو
کلیت را پریرفته آیت اهلل مرتضی حائری است که میگوید « ُُثَ اَنال یَه َ ا ُ مان ال وایال حکا ٌ نخا ُ ُ
ند منال ون اد َ کو الَ ویا ن َل
اَوَاَ اَ َح ٌد اب َل َ
املنِ ب نَا ُ ان ََیا ُم وا الفَنصا ف َو َح ُ
اا انال (ع) فا مقانا االدافدالِ فَاَسافف ُ
الووف املضنفس ال ف دین او اف ٍاد مفعدد ََیافل وا الفساویل کاان ال ََ َفا » (حائری یتددی1419 ،ق،
الوص لَ و
َ ُ
 .):2:از روایت گرشته (روایت دینار) حکمی دیگر نید ره دست میآید و آن اینکه اگر فتردی رته
مالی که میان خود و دیگری مشترک است اقرار نماید ،رر تقسیم عادالنه آن مال حکم متیگتردد و
ازآنجاکه امام (ع) در ایم روایت در مقام ریان استدالل است ،قاعده ای کلی از ایم روایت ره دستت
میآید .رناررایم ،اگر وصیت و یا وقفی منسوب ره دو فرد و یا ریشتر راشد ،آن مال ره طور مستاوی
در ریم آنان تقسیم میشود .رناررایم قاعده فقهی عدالت و انصا

که در همه حقتوق متالی اعتم از

فردی و اجتماعی در ارواب ماتلم فقه کارررد دارد و اگر کلیتت آن رارپتریریم حکتم رستیاری از
مسائ را از آن استفاده می توان کرد .رناررایم گرشته از دالی عامه استدالل ره روایتات خاصته ای
که ذکر شد هم از نرر سند و هم از نرر داللت تمام است رناررایم تردید در عمومیتت آن و تصتور
ایم که روایت درراره دینار است صحیح نیست .را دقت در دیدگاهها و ادلۀ آنان ره نرر میآیتد کته
نرریۀ دوم ره واق یت نددیکتر می راشد ،زیرا پس از پیروزی انقالب اسالمی رحث از عتدالت ،رته
ویهه در جنبههای سیاسی و اقتصادی (دولتی–خصوصی) و حتی کیفری (حدود ،قصاص ،دیتات و
سیستم جدایی)و یا را ت بیری جامعتر (عدالت اجتماعی) افدای

ریشتری یافته است .چتال هتا در

حوزه های اقتصادی و فقهی ،احکام اولیه و ثانویه (فقهالحکومه) در مقار (فقهالشری ه) ره گونتهای
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گسترده ره میدان آمده است و همیم امر نشانگر آن است که مغفول ماندن رحتثهتای مررتوط رته
عدالت اجتماعی و ریتوجهی نسبت ره (فلسفۀ عدالت) ،حتی ره صورت یکی از قواعتد فقهتی ،در
عرض قواعدی همچون (الضَرَر) و (ال حَرَج) و (احسان) و امثال آنهتا ناشتی از دوری فقته متا از
قدرت و حاکمیت روده است .رناررایم ،شهید مطهری (ره) همیم نرریه را تأیید کرده است .ایشتان
اص عدالت را در سلسله عل احکام میداند و هر حکمی م ارض را آن راشد ،ایم اصت حتاکم و
آن حکم ره نفع عدالت راید تغییر کند(مطهری1428 ،ق.)15-14 ،
نتیجه
در مورد قاعده عدالت دو دیدگاه مورد رررسی قرار گرفتت دیتدگاه اول عتدالت شترعی رتود کته
عدالت را حکمت احکام شرعیه می دادند که در ایم مقاله ره رررسی و نقد ادله و استداللهتای آن
پرداخته شد و سپس دیدگاهی که ره قاعدۀ عدالت و انصا  ،ره عنوان یک قاعدۀ فقهی فراگیتر ،در
همۀ ارواب فقهی و عرصههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی مینگریست مورد اختیار صاحبان مقالته
قرار گرفت ایم قاعده نه تنها حکمت احکام شرعی و زیررنای آنها ره شمار می آید ،رلکه ره عنتوان
یک قاعدۀ فقهی عام در سراسر فقه از آن استفاده میشود و اگر در موردی ت ارضتی رتا اطتالق یتا
عامی پیدا کرد ،آنها را تقیید و تاصی

میزند که در ایم مقاله ره مواردی از آن مصادیق نید اشاره

شده است و ررای آگاهی ریشتر در مورد ایم قاعدۀ فقهی راید ره کتابهای فقهی و اصولی مراج ته
کرد.

 ............................................ 12فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هشتم ،شماره  ،28زمستان 9216

منابع و مآخذ
 .1ارم منرور  ،محمد رم مکرم(،ق ،)1::1لسانال رب ،ریروت.
 .7احمد رم فارس ،م جم مقاییس اللغه1424( ،ق) ،پهوهشگر :عبدالسالم محمد هارون ،قم ،مرکد
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 .:اردریلی (محقق) ،احمد1417(،ق) ،مجمع الفائده والبرهان فی شرح االذهان ،ره تحقیتق مجتبتی
عراقی و شیخعلی پناه اشتهادی و آقای حسیم یددی اصفهانی ،قم ،مؤسسه النشر اسالمی.
 .4ایازی ،سیدمحمد علی ،)1:91( ،مالکات احکام و شیوه های استکشا

قرآن  ،پهوهشگاه علوم

و فرهنگ اسالمی.
 .5ایچی ،عبدالرحمان( ،ری تا) ،المواقم فی علم الکالم ،قاهره ،مکتبه المتنبی.
 .1آخوند خراسانی ،محمد کاظم ،)1:14( ،حاشیه رر مکاسک ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی.
 .:آخوند خراسانی،محمد کاظم،)1:15( ،حاشیۀ فرائد االصول ،قم ،مکتبه رصیرتی.
 .9آشتیانی،محمد حسم(،ری تا)،کتاب القضاء ،قم ،دار الهجره.
 .8آشوری ،محمد و دیگران ،)1:9:( ،حقوق رشر و مفاهیم مستاوات انصتا

و عتدالت ،تهتران،

انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 .12آمدی ،سیم الدیم ارو الحسم علی رم محمد1474(،ق) االحکام فی االصول االحکام ،ریتروت،
دار الکتک ال لمیه.
 .11رحرانی ،یوسم ،)142:(،الحدائق الناضره فی احکام ال تره الطاهره ،قم ،مؤسسۀ النشر اسالمی.
 .17رروجردی ،مرتضی( ،ری تتا)،مستتند ال تروه التوثقی-کتتاب الامتس (تقریترات درس ختارج
اروالقاسم خویی) ،قم ،لطفی.
 .1:تمدن ،حمیدرضا و علی الهی ،خراسانی( ،)1:85نق
رررسی چال

یاری عتدالت در اجتهتاد فقهتی در پرتتو

حکمت انگاری عدالت در خطارات قرآنی ،فصلنامه علمی و پهوهشی کاوشی نو

در فقه سال  7:شماره اول.

قاعدۀ عدالت و انصاف و تأثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه11  ...................................................................................

 .14جوادی آملی ،عبداهلل ،)1::5( ،سلسله رحثهایهای فلسفۀ حقوق رشر ،تهران ،نشر اسرا.
 .15حائری ،شیخمرتضی،)1419( ،کتاب الامس ،قم ،جام ۀ مدرسیم قم.
 .11حر عاملی،محمد رم حس1428( ،ق) ،وسای الشی ه،موسسه آل البیت(ع)،قم.
 .1:حلی (عالمه) حسم رتم یوستم1417( ،ق) ،ماتلتم الشتی ه فتی احکتام الشتری ه ،مؤسستۀ
انتشارات اسالمی.
 .19خراستتانی ،علتتی ،)1:87( ،قاعتتدۀ فقهتتی عتتدالت تقتتری آیتتتاهلل محمتتد مهتتدی موستتوی
خلاالی،آستان قدس،مشهد.
 .18خمینی ،روح اهلل ،)1412( ،کتاب البیع ،موسسه تنریم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 .72خویی ،اروالقاسم 1:1:( ،ش)،مستند ال روه الوثقی ،دارال م ،قم.
 .71خویی ،اروالقاسم1:81( ،ق) ،مبانی تکمله المنهاج ،قم ،مطب ه ال لمیه مدینه ال لم.
 .77دهادا ،علیاکبر ،)1:::( ،لغتنامه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .7:رازی ،فارالدیم1411( ،ق) ،التفسیر الکبیر او مفاتیح الغیک ،ریروت ،دارالکتک ال لمیه.
 .74راغک اصفهانی1418( ،ق) ،المفردات القرآن ،ریروت ،دارالم رفه.
 .75سند ،محمد ،)1479(،فقه الصار

و النقود ،قم محبیم.

 .71شرتونی لبنانی ،س ید( ،ری تا)،اقرب الموارد فی فصح ال رریه والشوارد،ریروت.
 .7:صدر ،محمدراقر،)142:(،الفتاوی الواضحه وقفا لمترهک اهت البیتت علتیهم الستالم ،ریتروت
دارالت ار

للمطبوعات.

 .79صدر ،محمدراقر141:(،ق) ،اقتصادنا ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
 .78ضیایی ریگدلی ،محمدرضا،)1:1:( ،حقوق ریمالمل عمومی ،ری جا.
 .:2طوسی  ،شیخ اری ج فر محمد رتم الحستم 142:( ،ق) ،تهتریک االحکتام ،تهتران ،داراکتتک
االسالمیه.
 .:1طوسی ،شیخ اری ج فر محمد رم الحسم1:9:(،ق) ،المبسوط،قم ،المکتبه المرتضویه.
 .:7علی اکبریان ،حسن لی1:91( ،ق) ،قاعدۀ عدالت در فقه امامیته ،گفتگتو رتا جم تی از استتادان
حوزه و دانشگاه ،پهوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (وارسته ره دفتر تبلیغات اسالمی قم)،قم.
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 .::فاض لنکرانی ،محمد( ،ری تا) ،قاعده القرعه ،مرکد فقه االئمه االطهار،قم.
 .:4فیومی ،احمد رم محمد رم علی المقری 1878( ،م) ،مصباح المنیر ،مصر ،محمد علتی صتبیح و
اوالد.
 .:5کاتوزیان ،ناصر ،)1:::( ،فلسفۀ حقوق ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .:1کاتوزیان ،ناصر ،)1:18(،مقدمۀ علم و حقوق ،تهران ،نشر.
 .::کاتوزیان،ناصتتر« ،)1:91(،ستتهم عتتدالت در تفستتیر قتتانون» ،شتتماره ،1:-11کتتانون وکتتالی
دادگستری مرکد کرمانشاه ،طاق رستان.
 .:9کلینی ،ارو ج فر محمد رم ی قوب142:(،ق) ،الکافی ،دارالکتک االسالمی.
 .:8لنگرودی ،محمدج فر ،)1:19( ،ترمیولهی حقوق ،تهران ،کتاراانۀ گنج دان .
 .42محامد ،علی« ،)1:95(،قاعده عدل و انصا » ،فصلنامۀ پهوه های فلستفی-کالمتی ،دانشتگاه
قم ،ش .:2
 .41محقق داماد ،سیدمصطفی ،)1:99( ،قواعد فقه را

مدنی ،تهران ،مرکد نشر علوم اسالمی.

 .47مطهری ،مرتضی  ،)1:59( ،ریست گفتار ،انتشارات صدرا ،قم.
 .4:مقنیه ،محمدجواد1471( ،ق) ،فقه االمام صادق ،قم ،انصاریان.
 .44منترری ،حسین لی 1411(،ق) ،دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه ،قم ،دارالفکر.
 .45نجفی ،محمدحسم141:( ،ق) ،جواهر الکالم ،قم ،مؤسسۀ نشر اسالمی.
 .41هاشمی ،سیدمحمد« ،)1:92( ،نگرشی کوتاه رر امنیتت شتهروندان در نرتام استالمی و حقتوق
ریمالمللی حقوق رشر و گفتوگتوی تمتدنهتا،

داخلی و ریماللملی» ،مجموعه مقاالت همای
قم ،دانشگاه مفید.
 .4:یوسفی ،احمد علی ،)1:91(،جیران کاه

ارزش پول ،فصلنامه تاصصی فقه اهت ریتت علیته

السالم ،سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پایید.

