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 و تأثیر آن بر خانواده« إعدلوا هو اقرب للتقوی...»ی  مفهوم فقهی عدالت در آیه بررسی

 ،2، محمدعلی راغبی1مهین محمدی

 5، سید علیرضا حسینی9عباسعلی حیدری

 چکیده

فقه، اصول و سایر مباحث علمی مورد توجه  که در کالم، اخالق،است عنوان اصلی  به عدالت

فقه دارای جایگاه واال و در بسیاری از مباحث فقهی در دانش  تردید بیو پژوهش است. 

اصل تبعیت احکام، از مصالح و مفاسد نف   ه بروعال اسالمی فقه زیرا زیربنای است؛ آفرین نقش

 از باشد. می التاصل عد، مبتنی بر بح عقلی و اصل حجیت عقلسن و قُاالمری و بالطبع اصل حر

إعدلوا هو أقرب »ی  یهآکه آیا از  است این رو پیش نوشتار در طرح قابل اساسیسؤال  جهت این

چرا که آیات قرآن به عنوان یکی از منابع توان مفهوم فقهی عدالت را استنباط نمود؟  یم، «لِلتقوی

 صدور وقوع بسیاری از احکاماستنباط احکام فقهی است و اصل عدالت نیز میزان و معیاری برای 

ی ها دادهتحلیلی و با اتکال بر منابع اصیل دینی،  –توصیفی باشد. نوشتار حاضر با روش  یمفقهی 

 و فقها آرای بر استناد رهیافت این مقاله، با ی به تجزیه و تحلیل این مسأله پرداخته است.ا کتابخانه

 بر اصل عدالت از مستقالت عقلیه فرادینی است که مفهوم فقهی آن در آیه داللت تأکیدی مفسرین،

مفاسدی است که لزوم رعایت آن بر تمامی افراد جامعه بشری در کلیه  مبنای مصالح و مانع

 تواند نقش بسزایی در تحکیم بنیادهای خانواده داشته باشد. مناسبات فردی و اجتماعی، می

 عدالت، فقه، قواعد فقهی، فرادینی، خانواده. :ها کلیدواژه
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 مقدمه

هرا   مرجع مسلمانان در تمامی زمان و ی جاوید الهی، منبع اساسی حکم و شریعت قرآن معجزه 

است. آیات این کتاب آسرمانی، ثقرل اکبرر از نظرر موضروعی       که از جهت صدور قطعی سند بوده

شرود کره در بیران     ، آیات االحکام است و بر آیاتی اطالق مری آن ازتقسیمات مختلفی دارد، بخشی 

و بررای اسرتنباط احکرام     نمرود؛ توان حکم فقهی را اسرتخراج   حکم فقهی و یا با استنباط از آن می

فقهی و یا مالک قرار دادن آیات، باید آیات محکم و متشابه، ناسخ و منسروخ و مبراحثی همچرون    

سبب نزول و شأن نزول آیات را در نظر داشت. بدیهی است عدم توجه به هر یک از موارد مذکور 

معروف است آیات االحکرام بره   تواند ما را در استنباط و استخراج احکام فقهی دچار خطا کند.  می

 (.19: ش 1933سیوری،) گیرد برمیآیه را در  433همراه همه مکررات و متداخالت نزدیک به 

تواند بیش از  ی تفسیری جری و بطن آیات، آمار آیات االحکام می البته با توجه به بحث قاعده 

 ناگون است کره در علروم  جهات معنایی و مفهومی گو دارای از سوی دیگر؛ اصل عدالت،آن باشد. 

و فقه و اصول مورد بحث و تحقیق اندیشمندان و متخصصین بوده و هسرت.   مختلف کالم، اخالق

 از بسریاری  واالیری بروده، در   نکته حائز اهمیت آن است؛ اصل عدالت در دانش فقه دارای جایگراه 

 احکام، از تبعیت اصل و عدالت دارای محوریت است. بر این مبنا اصل و نیآفر نقش فقهی مباحث

 بره  عقرل  حجیرت  اصرل  و عقلری  قربح  و حسن اصل بالطبع و االمری نف  مفاسد و جهت مصالح

 است. شیعی اسالمی فقه زیربنای عنوان

 معنروی  و حقروقی  مردنی،  شخصریت  دارای افراد از متشکل نظر اسالم نهاد خانواده، جمعی از

 شرود  یمر  مرد و زن بین زوجیت رابطهاست که نقطه آغازین آن از عقد نکاح مشروع بوده، موجب 

 خویشاوندی قدر مسلم ارتباط. شوند یم جدید متقابل حقوق و وظایف دارای طرفین که بعد از آن

 .گردد یمدر بین اعضا  عاطفی و اخالقی قانونی، پدید آمده از نکاح، منجر به روابط

 اقررب  هرو  إعردلوا » ی یره آدهرد کره ذکرر     بررسی آثار و منابع مختلف تفسیری و فقهی نشان مری 

بنردی اجمرالی    یمتقسر دارد. در  تروجیهی  و اسرتنادی  استداللی، جنبه ،«إعدلوا» امر فعل و نیز «للتقوی

« للتقروی  اقررب  هرو  إعدلوا»ی  یهآ استدالل و استناد فقهی، کتب اول گونه بیان کرد؛ گروه ینا توان یم

و تقلیرد، بیرع و ارث عصربه     اجتهاد ت،در ابواب فقهی قضاء و شهاد احکام استخراج و استنباط برای
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 ؛111: 13 ج ،ق 1514؛ نراقری، 12/6ج  ،ق 1539 یلری، اردب ؛955-954: 2ج  ،ق 1514یرزدی،  است )

و  12: 2ج  ،1536؛ إیروانرری،291-255 :13ج  ،ق 1513ی،إشررتهارد ؛915: 6ج  ،ق 1536ی،شوشررتر

-242: 1ج  ،ق 1519یگانی،گلپا یموسو ؛295 :ق 1511و  233 :1ج  ،ق 1511؛ موسوی خویی،562

 :1512،2 ؛ لنگرررودی،922 ،921و  611ص  ،ق 1526و  134 -133:ق 1513شرریرازی، ینیحسرر ؛253

 ؛ حسررینی153: 1ج  ،2م  ،ق 1526؛ طباطبررایی،113:ق 1526و  263: 4ج  ،ق 1924 ؛ تبریررزی،245

 افی؛ صرر11 :ق 1529؛ نجفرری، 413: 6ج  ،ق 1523و  113-123: 13ج  ،ش 1913قمرری، روحررانی

 .(13 :ق 1533 گلپایگانی،

 عبرارت  ولری  ی مرذکور اشراره نشرد؛    یره آ بره  مسرتقیم  طور به فقهی، اگرچه کتب دوم در گروه

 فریء  تقسیم صدقه، عطیه، در موضوعات فقهی هبه، ورزی عدالت تأکید و توصیه را برای« إعدلوا»

: 9ج  ،ق 1523یرازی، شر  یانصرار  ؛119 :21 ج ،ترا  یبر  نجفری، ) بول، آمده است و استبراء غنائم و

 ؛193و  113و  11 :ترا  یبر شریرازی،   ؛ حسرینی 26-261: 5ج  ،ق 1523عاملی،  ؛ ترحینی423-421

 ج ،ق 1511؛ خویی، 33: 11ج  ،94 باب الوسائل،و مستدرک ؛ 914: 1ج  ،ق 1914مغربی،  یمیتم

 و روایت قرآن، از ادله فقهی حکم استخراج واستنباط  سوم هم برای در کتب فقهی گروه (.939 :5

شرده   «للتقروی  أقررب  هو إعدلوا» ی یهآ در ضمیر مرجع به ضمایر، استناد ارجاعات در موارد دیگر

 .(223:ق 1521غروی،  943: 1ج  ،ق 1526فخر، وجدانی) است

تروان   یمر ، «إعردلوا هرو أقررب لِلتقروی    »ی  یهآمورد پرسش است؛ آیا از  مسئلهاما همچنان این 

نوشتار حاضرر برا روش   چگونه است؟  بر خانوادهاستنباط نمود؟ و تأثیر آن مفهوم فقهی عدالت را 

 و تبیرین ی در نظرر دارد بره   ا کتابخانهی ها داده و ی بر منابع اصیل دینیاتکاتحلیلی و با  –توصیفی 

 .این مهم بپردازد بررسی
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 و ارتباط آن با آیات دیگر« إعدلوا»ی  هیآ نییتب

 و اسرتنباط  در نگراهی  برا  اصرولین  و فقها مفسران، که است آیاتی جزو ی مائده، سوره 1ی  آیه 

 کسرانی  ای آمَنُوا؛ الَّذِینَ أَیهَا یا: »آمده است آیه ی در ترجمه و اند نموده ورود فقهی احکام استخراج

 برر  گواهران  طِ؛بِالْقِسم شُهَداءَ» ،«خدا برای کنندگان قیام از باشید لِلَّهِ؛ قَو امِینَ کونُوا» ،«آوردید ایمان که

 عردالت  که جویی به کینه را شما نکند مجبور تَعمدِلُوا؛ أاَلَّ یعَل قَوممٍ شَنَآنُ الیجمرِمَنَّکمم وَ» ،«داد و قسط

 اللَّرهَ؛  اتَّقُروا  وَ» ،«اسرت  ترر  نزدیک تقوا به آن لِلتَّقْوی؛ أَقْرَبر هروَ» ،«بورزید عدالت إِعمدِلُوا؛» ،«نورزید

 عمرل  آنچره  بره  اسرت  آگراه  خردا  ی،راسرت  بره  تَعممَلُونَ؛ بِما خَبِیرٌ اللَّهَ إِنَّ» ،«نیدک پیشه را خدا تقوای

، حسرینی در  کردنرد  بیران  مختلفی برای آیه نزول فقها سبب و است؛ مفسران به ذکرالزم . «کنید می

 ...جهرت » کنرد:  یمر و دو سبب نرزول را بیران    تفسیر اثناعشری در شرح، آیه را به دو بخش تقسیم

 إِنَّ». سرتمکاری  و ظلرم  در تعرالی  خدای از بترسید و« اللَّهَ اتَّقُوا وَ» :فرماید خدا می عدالت به لغهمبا

 بره  یرا  حکرم  این تکریر کنید. می آنچه به است بینا تعالی خدای که درستی به« تَعممَلُونَ بِما خَبِیرٌ اللَّهَ

یهرود و   دربراره  آیه این و شده زلنا مشرکان درباره اولی آیه چنانچه است، آن سبب اختالف جهت

 :9ج  ،ش 1969)حسرینی، « یا به جهت مزید اهتمام به عدل و مبالغه خاموش کرردن آترش غضرب   

99). 

 از روایتری  در اسرت؛  آمرده  اخرتالف  کمی با فقهی -تفسیری کتب دیگر از برخی چنین در هم 

 )صلی اهلل علیه و آلره( خدا  سولر که هنگامی شده نازل یهود درباره آیه این است که کثیر بن عبداهلل

 کره  داشرتند  کوشرش  یهودیان ولی بپردازد؛ ی دیه ها آن به که رفت قریظه بنی دیوار و قلعه طرف به

 ازآنجرا  هرم  پیرامبر  و داد خبرر  )صلی اهلل علیه و آله( پیامبر به آمد جبرائیل. برسانند قتل به را پیامبر

 کره  را آنچره  کنرد  تحمل که )صلی اهلل علیه و آله( یامبرپکرد به  امر خداوند و رفتند؛ مدینه سوی به

 شخصری  ،اماجر ادامه در. شوند خارج حق مسیر از قضا امر در مبادا تا دادند انجام ایشان علیه ها آن

 در و کردنرد  امتنراع  ها آن کنند هجرت مدینه اطراف سوی به که کردند امر و فرستاد ها آن سوی به را

 رفتنرد  هرا  آن سوی به اصحابشان از جمعی با )صلی اهلل علیه و آله( پیامبر د،گرفتن هایشان سنگر قلعه

 )صرلی اهلل علیره و آلره(    پیرامبر  از. شرد  سخت ها آن بر کار و کردند محاصره شب شش را ها آن و

. ببرنرد  خود با را است شتران بار بر آنچه و بگذرد ها آن خون از و کند اکتفا ها آن کوچ به خواستند



 
   1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه |  54  

 را هرا  آن و کنرد  مثرل   بره  مقابلره  )صلی اهلل علیه و آلره(  پیامبر که بود این نظرشان مؤمنین از بعضی

 پ  ،{التشویه}تسویه و مثل به مقابله در افراط از را ایشان کرد نهی و شد نازل آیه این پ  بکشد.

؛ 116-113: 6 ، جق 1522زحیلری، ) نکررد  قبرول  را هرا  آن پیشرنهاد  )صرلی اهلل علیره و آلره(    پیامبر

 ؛994 :2ج  ،ق 1535جرجرانی،  حسرینی  ؛13:123ج  ،ش 1934 پنراه،  داور ؛964 :ق 1523سبحانی،

 (.216 :6ج  ،ق 1531 رازی، ابوالفتوح

 )صلی اهلل علیه و آلره(  پیامبربا توجه به آنچه که بیان گردید؛ سبب نزول آیه، در مورد برخورد  

 )صرلی اهلل علیره و آلره(    پیرامبر علیه  ی، ادالنهناع به سبب قضاوتبا قوم یهودی است که  در مقابل

 زمان آن در که دارد الهی به کسانی اشاره کالم توطئه کردند و تصمیم به قتل ایشان گرفتند. خطاب

 مکلفرین  ی همه برای تکلیف حال، درعین. آوردند ایمان )صلی اهلل علیه و آله( اکرم پیامبر رسالت به

 و اوامرر  بره  بتوانند نیست ، کفار است که به سبب کفرشان، ممکندر مقابل در همه اعصار و ازمنه،

 .نمایند قیام الهی نواهی

 شرریعت  به اعتقاد بدین معنی که در بعد اعتقادی باشد تذکری تواند می بیان این دیگر، سوی از

 اشراره  مهم ی نکته سه به مذکور ی در ادامه آیه است. تکلیفی و دینی تقید موجب اسالم، مبین دین

 و رسرتگاری  راه در آن، به در صورت عمل و گردد بازمی آورندگان ایمان عملی ی جنبه به که دارد

 بررای  قیام کثرت قیام، از مبالغه ی صیغه ،«قوامین» کنید؛ قیام خدا برای اول؛: گیرند می قرار سعادت

 و اسرت ... و باطرل  رد و حرق  تأیید و منکر از نهی و معروف امربه خدا، راه در تالش کثرت و خدا

 بررای ) «لِلره » کره  خداسرت  مورد قبرول  و حسنه کاری، یعنی نماید، می بیان را فعل و عمل در نیت

 و شراهدان  دوم؛. باشرد ( خدا به رسیدن راه در) «فِللّه» و )صلی اهلل علیه و آله( خدا سوی به تقرب

 آنچه به و باشد الهی عدالت میزان بر شما شهادت مبنای یعنی باشید، داد و عدل و قسط به گواهان

 اسرباب  زیرا نشود، غالب شما نف  بر دشمنان ی کینه و سوم؛ دشمنی. دهید شهادت دارد، واقعیت

 دشرمن  شرما  با که شود می کسانی حتی و دیگران به ستم و ظلم موجب و است عدالت از انحراف

لریهم  ع) اطهار ی ائمه و )صلی اهلل علیه و آله( پیامبر سنت و سیره و الهی سنت برخالف این. بودند

 .است( السالم

 الهری  مؤکرد  درخواسرت  ایرن . بورزیرد  عدالت: فرماید می بیشتر تأکید با خداوند دیگر، بیان در
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 و خواسرته  بررخالف  اسرت،  سخت خیلی اگرچه شرایط، این در بگوید دارد نظر در گویا که است

 ی همره  شرامل  عردل،  بره  رامر . نمرود  عمرل  الهری  فرمران  طبرق  باید ولی کردند، عمل نفسانی میل

 وجرود  صرغیر  و کبیرر  غیرمسلمان، و مسلمان جاهل، و عالم فقیر، و غنی بین فرقی و هاست انسان

 عردل  معنرایی  قسرم  سره  هرر  شرامل  دستور، این از پیروی و باشند؛ الهی امر تابع باید همه و ندارد

 ایمران  اثر در که سانینف حالت از است عبارت که شود می شرعی عدل ویژه به و معاشرتی اخالقی،

 برر  و مرروّت  منافیرات  و صغائر بر عدم اصرار و کبیره معاصی ترک سبب که گردد می ایجاد خوفی

 تقلیرد،  جرواز  اقتردا،  جرواز : است بسیاری احکام موضوع عدالت ی گونه این. شود می واجبات فعل

( 64: مائده) «مِنْکمم عَدملٍ واذَ بِهِ یحمکمر» ی شریفه ی آیه در. شهادت قبولی و طالق شاهد حکم، نفوذ

ج ، ش 1931طیرب، ) است عدل این مراد، (2: طالق) «مِنْکمم عَدملٍ ذَوَی أَشْهِدروا وَ» ی شریفه ی آیه و

 از ناشری  کره  کنیرد  دوری شریطانی  و نفسرانی  های وسوسه از: فرماید می خداوند ادامه، در (915 :5

 سرخن  ایرن . ببینیرد  خرود  براطنی  و ظراهری  مرال اع بر ناظر و شاهد را خدا و است اخالقی رذایل

 زیررا  اسرت،  مطلق طور به عدالت رعایت و الهی تقوای کردن پیشه بر تأکید خدا، جانب از تهدیدی

 .دارد آگاهی شما اعمال ی همه از خدا

 شرهادت  و عدل ی اقامه در عهد به وفای شرح تفسیری آیه بر شد، در ظاهر مالحظه که گونه همان

 بیران  را «للتقروی  اقرب هو إعدلوا» ی آیه بیشتر، تأکید برای خداوند خصوص این در. است استوار لِله

 کند. می

 اشرتراک  جلب کرد؛ وجه به خودجالبی نظر محقق را  بحث تحقیق، ؛ در ضمنبه ذکراستالزم 

بیانگر ایرن پرسرش    ،وجود دارد مائده ی سوره 1 ی آیه سوره نساء با 194 ی هیآیی که در زهایتما و

 توانرد  یمر  نسراء  ی سروره  194 ی آیره  ایر و آ؟ استآیه یکسان  دو هر در عدل فقهی بود؛ آیا حکم

در مرورد   کثیرر  برن  طوسی از عبداللّره  نزولی که باشد؟ با توجه به سبب« ...إعدلوا» ی آیه بر مؤیدی

 ی دربراره  آیه این ؛دیگو ی، م(194 :نساء) «بِالْقِسمطِ شُهَداءَ لِلَّهِ قَو امِینَ کونُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا یا» ی آیه

 قریظره  بنری  دیروار  و قلعره  طرف به )صلی اهلل علیه و آله(خدا  رسول که یهنگامآن  است؛ یهودیان

 برسرانند  قترل  بره  را )صلی اهلل علیره و آلره(   امبریپ کوشیدند یهودیان بپردازند، هید ها آن به تا رفتند

و سبب نزولری کره در مرورد    ( 216 :6ج ، ق 1531رازی، ح؛ ابوالفتو994 :2ج  ،ق 1535جرجانی،)
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 ی مائده گفته شد. سوره 1ی  هیآ

کره   عردل  در انحراف را از اسباب ها آنداده؛ و  قرار خطاب مورد را مؤمنان خدا آیه، دو در هر

شخصری   ؛ خونخرواهی دیر گو یمر و  دارد یم بر حذربا تأکید  ،استقبله  اهل با دشمنی و توزی کینه

 باشرد،  دیگرران در حرق   ،مثل به مقابله و اعتداء سبب عدل و از تخلف برای دلیل موجهی دتوان ینم

 (.342: 2ج ، ق 1535جرجانی، است ) تر مهم و باالتر چیزی هر از عدل زیرا

عالقره و   نخسرت،  ی آیره  شرهادت اسرت. مرانع در    در مرانع هرگونه  ینف انگریباز سوی دیگر، 

 و بغرض  دوم، ی آیره  . دراست نف  هوای تبعیت ناشی از که است نزدیکان و والدین به وابستگی

صرادقی  ) گرردد  مری  حرق  غیرر  بره  شهادت یا شهادت ترک موجب که است دشمنان نسبت به کینه

 هرروَ » ،«اعمردِلُوا »، «الیجمرِمَنَّکمم» یی همچونها عبارتتأکید خداوند با  .(212: 1ج  ،ش 1964 تهرانی،

آن  تبع بهو است  تقوا در حصولبیانگر آن است؛ عدالت ورزی عامل مؤثری  ..«.اللَّهَ اتَّقُوا» و «أَقْرَبر

 1919 )قرائتری،  باشرد  عردل  تررک  برای وسیله بدترین تواند یمپیروی از هوای نف  و ترک تقوی 

 جره یدرنت. (916-914 :4ج  ،ق 1513یی،طباطبرا  ؛626: 9ج  ق، 1521مکارم شریرازی،  ؛5 :9ج  ،ش

ی حکم مؤکد الهی است که به هیچ دلیلی هر فردی در هر دو آیه برای لزوم و وجوب عدالت ورز

تواند  گیری از شرح ظاهری آیات است و قطعاً نمی البته این نتیجهی نمود. پوش چشماز آن  توان ینم

مناسب است، با توجه به اهمیت موضوع، در مورد مفهوم عدالت بنابراین  پاسخ پرسش مقاله باشد؛

 شود. توضیح اجمالی داده

 و شریعت عدالت

و البته مرذهب   است؛ در مباحث اصولی حرسن و قُبح ذاتی و عقلی مطرح دیدان یمکه  طور همان

 ظلرم  را« عقلی قبح» و عدالت را« عقلی حرسن» مصداق نیتر روشناعتقاد راسخ به آن دارد و  هیامام

 اسرتمداد  بردون  عقل یعنی است؛ استقاللی امری زمینه این در عقل حکم یا ادراک و داند یمستم  و

 عردالت  بنرابراین ؛ است یافته شهرت« عقلیه مستقالت» به که چیزی دارد، داللت امر این به شرع از

 انسران  روح در افتره ی یتجلر  و اسرت  الهی افعالی ثبوتیه صفات از ناشی که است ذاتی عقلی حرسن

 و ممردوح  را« عردالت » انسران  ذالر  ،(23: حجرر )«رروحِری  مِرنْ  فِیرهِ  نَفَخْرتر » آیره  به استناد با است

 دیرن « عردالت » گرزاره  نتیجه گرفت؛ مؤس  طور نیا توان ی. مداند یم مذموم را« ظلم و یعدالت یب»
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هرا و   فرمان طبق خود تکاملی و تدریجی تکوینی، سیر در دین و است فرادینی آن موضوع و ستین

 بشرری  جامعره  و بشرر  تعرالی  و رشرد  موجرب  را آن تحقق و دارد تأکید و تأیید آن بر الهیاحکام 

 مرردم  برر  پیرامبران  رسرالت  تحقرق  با تا دینی پسین نه است فرادینی عدالت بنابراین گزاره؛ داند یم

 اسرت  ممکرن اسرت اگرچره    جمعری  و فردی« عدالت و عدل» گسترش خواهان انسان. شود ابالغ

 در مروارد  برخری  در حتری  یرا  و کند فرق مردم مختلف اقشار میان در آن اجراء ی وهیش و مصادیق

 بره  را انسران « ظلرم  و عردالت » از متنروع  مصادیقی ذکر با کریم قرآن در باشد. لذا خداوند تعارض

. گفتنری  دهرد  یمخاتمه  ها تعارضبه  ؛ وکند یم هدایت مستقیم صراط به و صحیح ممشای و مشی

 از ایرن  شراید  و ددهر  ینم عدالت از ی« ومانع جامع»اصطالح  به یا و محدود را تعریف هرگز است؛

 یهرا  مکران  وهرا   زمران  ،هرا  نسرل  عصررها،  در عدالت مصادیق اینکه برای است، قرآن یها یشگفت

 مروارد  و مصرادیق  باشد، هم مطلق عدالت مفهوم اینکه، گو و است مختلف تطور و تحول مختلف

 .شود یم مختلفواحوال  اوضاع نسبت به آن

 بردون  و براز  هرم چنران   آن را عردالت  مفهروم  کریم، قرآن اینکه، است، دقت قابل آنچه باز امّا 

 اندیشره  مرد  چنران  را مصرادیق  و معیارهرا  و ضرابطه  زمینه هر در بلکه است، نکرده رها چارچوب

 و دهرد  یم نشان چهره مقصود شاهد ضوابط، و اصول آن در ینگر ژرف با که است قرار داده انسان

 .دینما یم را خود دور از روشن «صراط»

 احکام از و شرعی را عدل اقامه ،«اإلسالم فی الحکم هنظری» کتاب در اراکی محسن واز همین ر

 1524 اراکری، ) اسرت  شده حیتصر آن به هم خدادر کتاب  دیگو یم و داند یم بدیهی اسالمی شرعی

 شرریعت  در عردالت  دلیرل  و مصردر : گویرد  نیز می سنت اهل مفسران از مراغی مصطفی .(264 :ق

 1935 مراغری، ) اسرت  اسالم در یگذار قانون حکمت و عقل اجماع، و سنت ،قرآن از پ  اسالمی

اصل عدالت در فقه دارای جایگاه مهم و شرگرفی باشرد کره در     تواند یمپ  ( 1416 ش/ 26 م ،ق

 شود. زیر بدان اشاره می

 عدالت و فقه 

استخراج احکام اصلِ زیر بنایی برای استنباط و  تواند یمبا توجه به آنچه بیان شد؛ اصل عدالت 

و اصرل حراکم و    زیرا استاد مطهری کاربرد عردالت در فقره را افرزون برر دانرش کرالم      ؛ الهی باشد
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عدل را در جهان اسرالم تنهرا    مسئلهریشه : »دیگو یمآن  تیاهمدر  و داند یمزیربنای مباحث فقهی 

ارد و آن فقره  ی هرم در جرای دیگرر د   ا شره یردر علم کالم و در میان متکلمان نباید جستجو کررد،  

 (.256 :1ج ، تا یبمطهری، «)اسالمی است

عالوه بر آن، به اعتقاد استاد شهید مطهری نظرام تشرریع و اجتهراد در احکرام فقهری دایرمردار        

یکی از مسائلی که از صدر اسالم در میان مسلمین مطرح بروده و  » به تعبیری مصالح و مفاسد است

د محض باشد؛ یعنی خالی از هر مصلحت و حکمتری  هست، این است که در دین دستوری که تعب

تروان برا تحقرق     همان( در این صورت می« )یک دستور اختراعی محض باشد وجود ندارد صرفاًو 

و موجرب رشرد و بالنردگی اسرت تحقرق یابرد و مرانع مفاسرد          عدالت، آنچه مصالح فرد و جامعه

 ا است.احتمالی شود، بدون شک احکام تکلیف و وضعی الهی بر این مبن

علمای »در مقام تبیین پیوند و ارتباط وثیق میان اصل عدالت و احکام فقهی آورده است؛ ایشان 

هر دستوری از دستورات اسالم، چه واجب، چه مستحب، چه حرام و چره مکرروه    ندیگو یماسالم 

ی را ا مانره یحکبه خاطر یک مصلحت یا دفع یک مفسده است و به همرین جهرت خاصریت     حتماً

، این پیوندی که میان عقل و دیرن اسرالم هسرت، در مرورد هریچ      زند ینماسالم گزاف حرف  دارد.

( و در جای دیگر، با تأکید بیشتر، جایگاه عردل را در  253: 1ج ، تا یب)مطهری،  «دینی وجود ندارد

فقره و اجتهراد شریعه؛ ماننرد کرالم و      »؛ داننرد  یمفقه شیعه زیربنا و مالک برتری مکتب فقهی شیعه 

سفه، راه مستقلی طی کرده است. در فقه شیعه اصرل تبعیرت احکرام از مصرالح و مفاسرد نفر        فل

قرار گرفت و حق عقرل در اجتهراد محفروظ     دییتأاالمری و قاعده مالزمه حکم عقل و شرع مورد 

 شرده  واقرع در میان گروه اهل حدیث از اهل تسنن مورد تخطئره   ازآنچهماند؛ امّا رأی و قیاس بیش 

هذا اصل عدل و اصل تبعیت احکام از مصرالح و   یان شیعه مورد تخطئه قرار گرفت... علیبود، در م

زیربنرای فقره    عنروان  بره مفاسد نف  االمری و بالطبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیت عقل 

« اسالمی شیعی معتبر شناخته شد و باالخره اصل عدل جای خرویش را در فقره اسرالمی بازیافرت    

؛ شرده  مطرح سؤالو این  هقرار گرفت بحث موردو کاربرد برد آن در قواعد فقه  (59 :1913)مطهری،

 آیا عدالت قاعده فقهی است؟ یا خیر؟
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 «أمُ القواعد» ؛ی عدالت قاعده

دیدگاه مفهومی فقها و مفسرین در مورد قاعرده برودن    که در ابتدا بیان این نکته ضروری است 

 قاعرده  ایرن  اصرطیاد  بررای  مصردری  روایرات  و یاتآمعتقدند؛  برخی .عدالت مورد اختالف است

 مؤیرد،  کره ( مسرلمین  مسرتمر  سیره) عقال سیره و اجماع روایت، و آیهجز  به، است فقهی ارزشمند

 ؛ وکنرد  یمر برودن عردالت حکرم    « قاعده» به یقینی - قطعی هم «عقل» ،است آن مصادیق و عدالت

شود، قاعرده فقهری عردالت     تی گفته میوق معتقدند برخی دیگر از اندیشمندان معاصر چون مطهری

منظور نیست؛ بلکه در این تلقی، قاعده فقهری، میرزان و معیرار اسرتنباط     « قاعده»تلقی رایج از واژه 

در ایرن   ،زنرد  خرویش را محرک مری   « حکم»است و مجتهد بر مدار این قاعده، صحت و استواری 

یکی از قواعد فقه مطرح است، بلکره  عنوان  تنها به برداشت، عدالت در حقیقت ترازویی است که نه

هرم   «بنای عقالیی»های عام و  و حتی عرف معیاری است که سایر قواعد چون الضرر، الحرج، درأ

آن باشرد   ترر  قیشاید دقسنجد.  و قاعده بودن خود را با آن سنجه، می خورند در پرتو آن، محک می

سان کُلی اسرت کره فروعری را در خرود      ؛ آنچه معیار و میزان استنباط است و آنچه بهکه گفته شود

مکری  اول )در کالم شهید « اصولیه و فرعیه»ی  ممکن است از دو واژه ،دارد و در تطبیق مفید است

 گویرد:  ( در ادامره مطهرری مری   121 :1936عاملی( نیز بتوان این معنا را اسرتظهار نمرود )مهریرزی،    

های فقهی و فتاوا، باید برا آن   مام برداشتعدالت میزان و معیاری برای فقاهت و استنباط است و ت»

به مثابه حریمی است کره نبایرد از آن تعردی    « منطقه فراغ»این قاعده در پر کردن  . سنجیده شود...

برای عردل هرم از   « العدل واالنصاف هقاعد» ریتعبکاربردن  به همچنین( 15 :ق 1533)مطهری،  «کرد

اموالی مخلوط شود و تفکیرک آن میسرور    که رود یم به کاراشتباهات خارجی است؛ زیرا درجایی 

شهید مطهری در تبیرین فررا قاعرده برودن      (.21 :1913مطهری،) به این وسیله تقسیم شود ؛ ونباشد

عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، عدل اسرالمی نیسرت؛   : »دیگو یمعدالت جمله زیبایی را 

 (.91 همان:) «بلکه اسالم عادالنه است

و شراهد و گرواه برر ایرن     اسرت  مصدر و میزان  عنوان بهدر نزد فقها استفاده از عدالت  نیارببنا 

 توانرد  یمر آن فقیره   برر اسراس  هم مصدر باشد و هم معیار؛  تواند یمنظریه آن است، قاعده عدالت 

 تمسرک حقوقدان برا   یا یهفق بنابراین .بپردازد ینید متون از خود برداشت یابیارزاستنباط کند یا به 



 
   1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه |  61  

 مبنرای  برر  فقهرا  ی یرهو س کند یم یاظهارنظر حقوق یا« فتوا»مبادرت به صدور « عدالت» ی به قاعده

ی ا «قاعرده »عنروان   ی خردمندان، همه و همره، عردالت را بره    یرهس عقل،ع( ) ینمعصومسنت  قرآن،

اهمیرت و  ( 1-21 :1911 اصرغری، ) نام نهراد « امّ القواعد»توان آن را  ین میبنابراکنند،  برتر تأیید می

در ادامه این مقاله بره   که کند جایگاه عدالت در شریعت، کاربرد عدالت در افراد را به ذهن تبادر می

 شود. آن پرداخته می

 عدالت وصفی یا فعلی

طور که مشاهده شد؛ دو اصل عدالت و تبعیت از احکام، در فقه اسالمی بر مبنرای اصرول    همان

آیا فرد باید متصرف بره صرفت     آن در فرد چگونه است؟ ردشود، پ  عملک فوق معتبر شناخته می

دیگر عدالت وصرفی الزم اسرت؟    عبارت عدالت باشد یا بر میزان عدالت عمل نماید کافی است؟ به

گونره جرواب    علما در پاسخ بره سرؤال ایرن    یا عدالت فعلی و یا هر دو؟ اشتهاری و برخی دیگر از

چره از   جهت صرفات ذاتری و   هر عدالت است چه ازدر مورد خدای تعالی جل جالله مظ :دهند می

و در مرورد   طور که ذکر شد عدل ازجمله صفات ثبوتیره الهری اسرت؛    جهت صفات افعالی و همان

هرا برر میرزان     باشند. قول و فعل آن به صفت عصمت و طهارت میها هم متخلق  آن اوصیاءانبیاء و 

ا در عمروم نراس بردین گونره نیسرت.      ( ام291ّ: 13ق، ج  1513اشتهاری،) استعدل و قسط الهی 

ها و فضرایل اخالقری، قرول و فعرل      درآوردن ویژگی فعلیتها که مسلمان و مؤمن هستند، با به  آن

دهند و سعی بر عدالت ورزی نسبت همه حتری نسربت بره دشرمنان      می خود را در مسیر الهی قرار

وصفی، برای همه افرراد الزم   تدارند و این در حالی است برخی از فقها و مفسرین معتقدند؛ عدال

که بر مبنای عردالت عمرل    و فردی چون قاضی، همین و ضروری نیست درواقع جز شرایط نیست؛

کند؛ ولی اکثریت فقهای مذاهب اسالمی در مرواردی همچرون مجتهرد، قاضری و      نماید، کفایت می

که فرد  د؛ درصورتیگوین و می شهود، امام جماعت و... شرط عدالت وصفی و فعلی را قائل هستند؛

تواند عادالنه هم عمل نماید. لذا لزوم شرط عدالت در مروارد فروق    متصف به صفت عادل باشد می

هرای متعردد بره     ی شهرت عرفیه است. بر این مبنرا رسراله  احراز و اثبات آن بر مبنا قطعی است که

 (.595 :ق 1513مدرسی،) استتحریر درآمده 

 و گرزاره در مبحث عدالت و شریعت توضیح داده شد موضوع  که گونه همانرسد  نظر می اما به
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عدالت فرادینی است؛ از این رو متخلق شدن افراد به عدالت وصفی و فعلی مقید در تبعیرت افرراد   

شمولیت بر تمامی افراد جامعه بشری داشرته باشرد. بردیهی اسرت میرزان       تواند یمو  ستیناز دین 

بنرابراین خطراب الهری در آیره     ؛ فت عدالت هرم نباشرد  متصف به ص اگرچه. استرفتار بر عدالت 

خراص برا    طرور  بهمطلق بر عموم است و تأکید بر رفتار عادالنه نسبت به همه حتی دشمنان  طور به

. در ادامه مالحظه خواهید کرد؛ این تأکید منطبق برر بسریاری از قواعرد    استرعایت تمامی شرایط 

 .استفقهی 

 «إعدلوا»ی  قواعد فقهی و آیه

ج احکرام فقهری   استخراا توجه به اینکه؛ قواعد فقهی بسیاری منطبق بر این آیه است که سبب ب

شود؛ الف( قاعده تسویه؛ بیانگر وجوب تسرویه و   است. در این مجال به چند مورد از آن اشاره می

. اقامه عدالت در مقابل مخالفین و دشمنان ظاهری است نه قلبی، زیرا از آنان نبایستی غفلرت نمرود  

ترا حردی کره از     معنوی دارد نه ظاهری تأکید بر عدالت ورزی در قضاء و شهادت نیاز به استقامت

شرود. از   داخل در والیت شریطان مری   صورت حدود الهی و والیت ایشان خارج نشود در غیر این

عرفی است نه حقیقی. همچنین بر نفی هرگونه فساد عملی  عدالت ورزی این تسویه و سوی دیگر

کره عردل در    ی فقهی استطاعت در این مرورد  با تعیین تکلیف قاعده قی و نیز معنوی است.و اخال

جمیع معنا به معنی عمل است و البته عمل مطلوب بر جمیع اعمال جوارح و جوانح به مقدار توان 

 «سَرعَى  مَرا  إِلَّرا  لِلْإِنْسَرانِ  لَریم َ  وَأَنْ»طور که خدا فرمرود:   خصوص برای غیر مؤمنین. همان است، به

ی برر نفری    تأکید شد. ب( از سروی دیگرر، تأکیرد آیره     آن توصیه و و در سنت نبوی بر (93: نجم)

و قاعده الضرر و الضرارهم در این تأکید الهی بر وجوب عدالت مطرح  هرگونه ضرر و زیان است

موجرب   و یا شاهد قول و یا فعل او عنوان مثال مجتهد، قاضی که به یشود و آن اینکه در صورت می

و  ضرر شود تکلیف چیست؟ در مورد مجتهد برای خود و یا مقلدش عمل به قاعده الضرر اسرت؛ 

علیه، امر بره   قاضی امر به عدم اعالم حکم است. چراکه در تعارض بین ضرر برای قاضی و محکوم

و  مورد شرهادت، اگرچره حکرم برر وجروب شرهادت       عدم اعالم حکم از طرف قاضی است و در

ها منطبق بر  تواند شاهد تقیه کند. عملکرد تمامی آن م است؛ ولی در صورت ضرر میکتمان آن حرا

 عَلَیمرهِ  فَاعمتَردرواْ  عَلَریمکُمم  اعمتَردَی  فَمَرنِ »ی  طبق آیه موضوعیت قاعده اعتداء، تحقق عدالت است. ت(
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نامشرروع مخالفران و   ، دفاع مشروع در مقابرل حملره و تجراوز    (135)بقره:  «عَلَیمکُمم اعمتَدَی مَا بِمِثْلِ

دشمنان حق هر مسلمان و مؤمنی است؛ بنابراین با تأکید الهی بر وجوب عدالت ورزی، ایرن حرق   

و تکلیف بر هر فرد مسلمان و مؤمنی اسرت. البتره برحسرب     مشروعیتهم محفوظ است و دارای 

ل و اعتداء جرایز  مث  به  شود. البته در شهادت مقابله شرایط حکم به واجب کفایی و یا عینی داده می

زیررا شرهادت دروغ    ،مثل نماید و مقابل به تواند شهادت دروغ و کذب دهد نیست یعنی شاهد نمی

ناحق داده شود عادالنه نبوده  بنابراین شهادتی که به چیزی قابل توجیه نیست و ظلم است؛ او با هیچ

 (.219-214 :1ج  ،1964صادقی تهرانی، ) باشدحتی اگر در زمان عدوات و دشمنی 

کره آیره تأکیرد برر عردالت ورزی دارد،       قاعده اقرار هم مستثنی در این بحث نیست؛ زیرا وقتی 

ی  بالطبع شخص اگر خود مرتکب اشتباه و یا خطایی شود، اگرچه به ضرر او باشد بر طبرق قاعرده  

أمرل  کند که اعتراف و اقرار نماید. برای اینکه با مباحث گذشته خلط نشود جرای ت  عدل ایجاب می

دارد. ح( باالخره بحث حاکمیت و سلطه، از حاکمیت مطلق الهی گرفته تا اولیاء خراص الهری کره    

ی  مسلط به تفویض از جانب خدا است. فلسفه وجودی تأکید آیه بر وجوب عدالت، اشاره بره آیره  

ی نفری   گر قاعرده ، بیران «سَربِیلًا  الْمرؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکافِرِینَ اللَّهر یَجمعَلَ لَنْ»سوره مبارکه نساء دارد:  151

بنابراین مسلمان مکلرف هسرتند نسربت بره      ل که عدم سلطه کفار و دشمنان بر مسلمانان است؛یبس

خصوص نسبت به زنان، کودکان و مردان ازکارافتاده، به عدالت عمل نمایند. بردیهی اسرت    ها به آن

روحه برر مبنرای احکرام فقهری     رعایت موازین عدالت در مقابل همه، حتی دشمنان طبق قواعد مش

که در بحث تعامالت فقهری مفسررین و فقهرا بره آن      است که دایر مدار مصالح و دفع مفاسد است

 خواهیم پرداخت.

 «إعدلوا هو اقرب للتقوی»ی  هیمورد آتعامالت فقهی مفسرین و فقها در 

إعدلوا هو اقرب » ی هیآبیان شد؛ فقها و مفسرین مذاهب شیعه و اهل سنت از  آنچهبا توجه به  

ی فقهی ظاهری نمودند که منجر به استخراج احکام شرعی فقهی ها استنباطو آیات مشابه،  «للتقوی

 امرر  آیره  ایرن  در تعرالی  حرق  مطرح است؛ اجماالًی مذکور  هیدر آشده است. از نظر سیوری، آنچه 

 نباشرد  فعلری  هیچ که یتیحیث به او، برای گردانند خالص را افعال و حرکات همه آنان که به فرموده

 دنیرا  قوام زیرا عدل، به شهادت ایقاع به نموده امر نیز و ؛«لوجهه خالصا» نمایند آن مگر اینکه ایقاع
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 چرون  لکرن  امرر،  به کند می داللت التزامی داللت به «...یجمرِمَنَّکمم ال وَ» قوله و است آن به آخرت و

 و «لِلتَّقْوی أَقْرَبر هروَ إعمدِلُوا» که فرموده آن به تصریح ثانیاً التزام، داللت از است اقوی مطابق داللت

گردانیرده   تقروی  مفهوم حصول به اقرب را آن چون عدل در است عظیم مبالغه «أَقْرَبر هروَ» قوله در

 .(935: 2ج  ،1522سیوری،) است

 برر تأکیرد   عرالوه  «إعمردِلُوا » که قائل است عبارت بر آن جرجانی در کتاب آیات االحکام عالوه 

 تصریح شرد،  «تَعمدِلُوا أَلَّا عَلی قَوممٍ شَنَآنُ یجمرِمَنَّکمم ال»بر عدالت ورزی، با توجه به ادامه آیه  وجوبی

داند کره انسران را بره تقروی      می« لطف مرقربی»وجوب عدل را  ،دارد نسبت به آنچه که علم ضمنی

 آن لطفری کره او   و عدل وجوب به وجه اره استاش "لِلتَّقْوی أَقْرَبر هروَ" او قول و» کند: نزدیک می

 تقروی  اشراره دارد بره وجروب    "اللَّرهَ  وَاتَّقُوا" او قول گرداند و پرهیزکاری نزدیک می و را به تقوی

 واجب اسرت  به واجب، مقرب لطف است و مقرب به تقوی لطف عدل و واجب است تقوی یعنی

کنرد؛   را، تأکید بر کمال انقطاع بیان مری  و در ادامه، دلیل ترک عطف در آیه «است واجب عدل پ 

 مقردم  جملره  برا  او مخالفت جهت از است انقطاع کمال جهت از "اعمدِلُوا" او قول در عطف ترک»

 و اسرت؛  سرابق  جملره  تأکیرد  که آن جهت از اتصال، کمال جهت از یا انشائیت و خبریت در او بر

 بنا اتصال کمال شِبه جهت از یا است انقطاع لکما جهت از "لِلتَّقْوی أَقْرَبر" او قول در عطف ترک

؛ بنرابراین  (356 :2ج  ،1535)جرجرانی، « عردل اسرت   وجروب  علرت  بیان استیناف، جهت که آن بر

الری اهلل   تواند نشانه تقوا در فرد، عدالتی است که از اسباب کمرال االنقطراع و یرا کمرال اتصرال      می

 است.

 «هو أقرب للتقوی إعدلوا»ی  استنباط فقهی احکام تکلیفی آیه

طور که مالحظه شد؛ احکام و مسائل فقهی مبسوطی در موضوعات مختلف بیان گردیرد.   همان 

شود؛ البتره بیران ایرن     می اکتفااحکام فقهی در خصوص موضوع مقاله  استنباط در این مجال به بیان

 در و امرر  فعرل  ربیرانگ  ،«إفعل» وزن بر اصولی نظر از «إعدلوا» هیئت و نکته ضروری است که ماده

 و هردایت  ی جنبره  و دانسرتند  ارشادی وجوب را موال امر امتثال برخی و است انشایی طلب معنای

 فرردی  هرر  که شد می عینی واجب بر اطالق بود، مولوی وجوب، اگر زیرا را دارد؛ بندگان بر امتنان

 در ایرن . بود خواهد موال عذاب و عقاب موجب صورت، این غیر در و کرد می موال امر امتثال باید
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 مرورد  در مولروی  وجروبی  امرر  را موال امر امتثال کالم، سیاق به توجه با دیگر گروه که است حالی

 نسربت  چه و دوستان و نزدیکان به نسبت چه قول، و فعل در بخصوص شهادت، قضاوت، اجتهاد،

 امتثرال  درنتیجره،  ، خالصه بحث اوامرر( 2 ج، تا بی قمی، حسینی) کردندمخالفان بیان  و دشمنان به

 ذیرل  در و است تأمل جای البته) است االطاعه الزم ورزی عدالت در و دارد لزوم بر داللت موال امر

بنابراین تأکید در آیه، به حکم عقل، امتثال امر موال، داللرت برر    ؛داده خواهد شد( توضیح بیشتر آیه

ت. در صرورت امتنراع موجرب    عینی دارد و فرد ملزم به اطاعت در عدالت ورزی اسر  وجوبلزوم 

 از تجاوز موجب نباید اشخاص با عذاب و عقاب از سوی موال خواهد بود. از سوی دیگر؛ دشمنی

 مراعرات  را عردالت  باید ها این غیر و پرست بت مشرک، از اعم عموم خصوص در و ؛باشد عدالت

 .(354-356: 2ج ، 1535جرجانی،) نیست جایز وجه هیچ به نمود، تعدی و ظلم

برای خدا نسبت بره تمرامی تکرالیفی     قیام از سوی دیگر؛ احکام استنباطی از آیه بیانگر وجوب 

و رعایت عدالت در معامالت }و مراودات{ با دوسرتان و حتری    که خدا فرد را مکلف به آن نموده

و مرانع تعردی و    (964-966 :ترا  بری سرائ ،  ) طورکلی دشمنان که از موجبات تقوای الهی است به

و کشرتن زنران و    ر دشمنان با ارتکاب آنچه حالل نیسرت ماننرد مثلره کرردن، تهمرت زدن     تجاوز ب

هرای   هرای خرود از کینره و بغضری کره در دل      ها برای تسکین دادن قلرب  شکستن پیمان کودکان و

ذکر است؛ بعضری از مفسررین نتیجره آیره را      الزم به .(23: 2ج ، ق 1514 فیض کاشانی،) شماست

که عالوه برر شرهادت بره     معروف و نهی از منکر و قیام به قسط بیان کردند داللت بر وجوب امربه

اساس عدل باشرد. نبایرد قرول     شود که واجب است بر عدل و حکم به عدل، فتوی را نیز شامل می

 نیسررتحررق را در برابررر دوسررت و دشررمن ترررک نمررود و قطعرراً پیررروی از هرروای نفرر  جررایز  

 .(33 :5 ج ،1511قاسمی،)

 کره  ایرم  داده ترذکر  مکررر  :آمرده اسرت  « اللَّهَ اتَّقُوا وَ»مورد  کتاب أطیب البیان دردر خاتمه؛ در 

 برر  و نشرده  هرا  آن در مولویرت  اعمرال  و اسرت  ارشرادی  بره آن  اوامر و است عقلی تقوی وجوب

 شرود  نمری  مترترب  دیگرر  چیرز  حرامری  فعرل  یرا  واجبری  تررک  عقوبرت  جرز  عقوبتی آن مخالفت

امرر  « إعدلوا»ور که بیان شد؛ این در حالی است که امر در عبارت ط همان (915: 5 ج ،1931طیب،)

 بردارد و فرد مکلف به انجام آن است. مولوی است که حکم تکلیفی را در
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 ی إعدلوا بر خانواده تأثیر مفهوم فقهی آیه

ی  با توجه به آنچه بیان شد باید توجه داشت که ترأثیر شرگرف مفراهیم فقهری عردالت در آیره      

 یَرا »نساء  سوره 194 ی آیه و« ...النِّسَاءِ بَینَ تَعمدِلُوا أَنْ تَسمتَطِیعروا وَلَنْ» ،123ی  استناد به آیهمذکور، با 

برر  « وَالْرأَقْرَبِینَ  الْوَالِردَینِ  أَوِ أَنْفُسِرکمم  عَلَری  وَلَروم  لِلَّرهِ  شُرهَدَاءَ  بِالْقِسمرطِ  قَو امِینَ کونُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا

است. اجماع فقهای امامیه و مذاهب اربعه تأکید بر عردالت در   تأمل قابلیادهای خانواده استحکام بن

 س ،1913نراقری، )زوجه( ) ویژه همسر های روابط عاطفی، مالی بین اعضای خانواده به تمامی زمینه

و ( 513 :2ج  ،2513 م ،1916خمینرری  هاشررمی ؛ بنرری996: 1ج  ،1513عرراملی،؛ 99 -95: 2ج  ،1

 ترحینری  ؛421-423: 9ج  ،ق 1523 شریرازی،  انصراری  ؛119: 21ج ، ترا  بی نجفی،) دارندفرزندان 

 ،1914 مغربی، تمیمی ؛193 و 113 و 11 :تا بی شیرازی، حسینی ؛263-261: 5ج  ،ق 1523 عاملی،

س ، ترا  بی ؛ العثیمین،939: 5ج  ،1511 خویی، ؛33: 11ج  ،94 باب الوسائل، مستدرک و 914: 1ج 

 .(1 :56م  ،تا بی؛ جبرین، 912 ر 919 :915س  و 935: 169 ، ستا بی باز،؛ 195 :411

عرادل   یابد که به گفته عالمه حلی در کتراب ترذکره الفقهراء، زوج    صورتی تحقق می این امر در

البتره   (435: 2ج  ،ترا  بری  عالمره حلری،  ) نماید عنوان همسر و یا پدر بتواند بر میزان عدالت رفتار به

 توزیرع  در تسراوی  بلکره  نیست؛ تعلقات در همه خانواده اعضای همه دادن قرار مقصود از عدالت

خرانواده اسرت.    صراحب  اختیار در موجود مادی مواهب به خانواده افراد همه دسترسی و امکانات

متخلرق   رو نیر ازاعدالت، فرادینی است؛  و گزارهموضوع که بیان شد؛  طور همان درنتیجه، از یکسو

برر تمرامی    توانرد  یمر و  سرت ینت وصفی و فعلی مقید در تبعیت افرراد از دیرن   شدن افراد به عدال

خصوص فردی که نقش سرپرستی خانواده را دارد، اطرالق شرود. بردیهی اسرت      اعضای خانواده به

متصف به صفت عدالت هم نباشد. نکته حائز اهمیت آن است  اگرچه. استمیزان، رفتار بر عدالت 

ی  مفهوم فقهی عدالتی که از آیره  ی دیگر؛از سودارد.  بر عمومتأکید در آیه مذکور  که خطاب الهی

توانرد عراملی    مذکور استنباط شد با توجه به تبعیت احکام الهی در توسعه مصالح و موانع فساد، می

های خانواده شود و کانون گرم خرانواده تجلری وفراق و     ها و آسیب مؤثر در رفع بسیاری از چالش

 ط سالم عادالنه خانوادگی باشد.بر مبنای رواب دوستی
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 گیری نتیجه

دارای مفهروم  « إعردلو هرو اقررب للتقروی    »ی  اساس آنچه بیان گردید؛ اصل عدالت در آیره  بر 

دینی، فرازمانی و فرامکانی است و بیانگر آن است؛ اصرل عردالت از مسرتقالت عقلیرهِ      فرا گسترده

از اصول عقلی اسرت   لزوم رعایت عدالت، کند و فرادینی است که عقل به حرسن ذاتی آن حکم می

فررق   دهد. اگرچه ممکن است مصادیق انطباقی افراد در مرواردی  و هر عقل سلیمی به آن حکم می

متصف شدن افراد به عدالت وصرفی   رو نیازا؛ استعدالت فرادینی  و گزارهموضوع کند. ازآنجاکه 

ومیت بر تمامی افراد جامعه بشری داشرته  عم تواند یمو  ستینو فعلی مقید در تبعیت افراد از دین 

اما بیران   ؛فرد متصف به صفت عدالت نباشد اگرچهباشد. بدیهی است میزان رفتار بر عدالت است. 

گر و تشریح کننده مصادیق، ضوابط و معیارهرای عردالت بررای     این نکته ضروری است؛ دین تبیین

تواند شراخص   دالت در فقه است که میها و هدایت بشر است. شاهد این بیان، اصل ع رفع تعارض

عنوان ام القواعد در قواعد فقهی بالشرک   و معیاری برای صدور و وقوع احکام باشد و انطباق آن به

 موردبحث بوده و هست.

استنباط فقهی آیه، داللت تأکیدی بر رعایت عدالت در کلیه مناسبات فرردی و اجتمراعی بررای    

هاست چراکه اگر آن مناسربات برر    وجب رشد و بالندگی انساناحقاق حقوق افراد جامعه دارد که م

حقروق   تضرییع میزان عدالت نباشد یقیناً موجب تعدی و ظلم خواهد بود که در پی آن چیزی جزء 

شود؛ برای متصف شدن به عدالت وصرفی و فعلری    رو توصیه می افراد جامعه نخواهد داشت. ازاین

شک فلسفه وجودی احکرام الهری برر    هی الهی بود. بدون وچرای اوامر و نوا چون بایستی تسلیم بی

کنرد و موجرب    ای توسعه مصالح و رفع مفاسدی است که سالمت فرد و جامعه را تضرمین مری  مبن

در ایجاد  سزایی بهآمیز زندگی خواهد بود و بالطبع آن، تأثیر  تحقق امنیت و آرامش در فضای صلح

 روابط سالم خانوادگی دارد.
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 .اوّل اپچ ع(،) البیت آل مؤسسه

قرم:   اسرتادی،  رضرا  کوشرش  بره  تحقیق ،مسائل و رسائل ،(ش 1913) احمد، مأل نراقی، .43

 .اوّل اپچ فارسی، سلمان نراقی، احمد مال و مهدی مال بزرگداشت کنگره

 إحیراء  بیرروت: دار  ،اإلسمالم  شرائع شرح فی الکالم جواهر ،(تا بی) ،محمدحسن نجفی، .41

 العربی. التراث

نجرف اشررف:    ،المحرممه  المتماجر  أحکمام  ،(ق 1529) مهردی،  ،(الغطاء کاشف) نجفی .42

 .اوّل اپچ الغطاء، کاشف مؤسسه

 امرام  قرم: مدرسره   ،المنزل اهلل کتاب تفسیر فی األمثل ،(ق 1521) ناصر، شیرازی، مکارم .49

 .اول اپچ ،طالب ابی بن علی

 .1416 ش ،26 مجلد ،االزهر مجله ،(ق 1935) مصطفی، مراغی، .45

 االجتهاد النضید الدر فی النضید الدر ،(ق 1512) محمدحسرن،  سید لنگرودی، یمرتضو .44

 .اوّل اپانصاریان، چ قم: مؤسسه ،التقلید و االحتیاط و

، قم: التوحیرد  الوثقی العروه شرح فی التنقیح ،(ق 1511) ابوالقاسم، سید خویی، موسوی .46

 .اوّل اپللنشر، چ

 إحیراء  مؤسسره  ، قرم: الخوئی اإلمام وسوعهم ،(ق 1511) ،ابوالقاسم سید خویی، موسوی .43

 .اوّل اپچ الخوئی، اإلمام آثار

 الکرریم،  دارالقررآن قرم:   ،القضماء  کتاب ،(ق 1519) ،محمدرضا سید گلپایگانی، موسوی .41

 .اوّل اپچ

 تهران: صدرا. ،9 ، جاسالمی علوم با آشنایی ،(تا بی) مرتضی، مطهری، .43

 .شانزدهم صدرا، چاپ :تهران ،الهی عدل ،(ش 1913) مرتضی، مطهری، .63

 .پانزدهم چاپ تهران: صدرا، ،فقه -فقه اصول ،(ش 1934) مطهری، مرتضی، .61
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 .اول اپچ حکمت، تهران: انتشارات ،اسالمی اقتصاد مبانی ،(ق 1533) مرتضی، مطهری، .62

 عنوان با فکرت، آصف ترجمه ،شیعه فقه بر ای مقدمه (1513) حسین، طباطبایی، مدرسی .69

 اسالمی. های پژوهش بنیاد فکرت، مشهد: آصف محمد: مترجم ،«العداله فی رساله»

-13 ش نظرر،  و نقد فصلنامه ،فقهی قاعده مثابه به عدالت ،(ش 1936) مهدی، مهریزی، .65

 .133 تا 115 از ،11

قرم:   ،البهیمه  الروضمه  شمرح  فی الفخریه الجواهر ،(ق 1526) اهلل، قدرت فخر، وجدانی .64

 .دوّم اپچ قلم، سماء انتشارات

 اوّل اپچ اسماعیلیان، قم: مؤسسه ،القرآن فقه ،(ق 1514) محمد، یزدی، .66

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


