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 چكيده 

بـا  ايـن مقالـه درپـي اثبـات ايـن قاعـده       . ه دارد فق آثار فراواني در عدل و انصاف  قاعده
د و براى اثبات آن     نك ىا م  عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطالح معن          ،استدالالت فقهى 

 كليت و عموميت    مي پردازد تا  ل عمومى و خصوصى     يبه دو دسته دليل تحت عنوان دال      
 و رابطـه بـين      شمرد  برمي فقه از ابواب     را  مصاديقى ، در بخش ديگر   .ند ك قاعده را اثبات  

 كه قاعده عدل    رساند  مي اثباته  و ب دهد   مي مورد توجه قرار     ه قاعده قرع  را با اين قاعده   
 نتيجه اين قاعـده     ، ضمن بيان   در بخش پايانى مقاله    .مقدم است  و انصاف بر قاعده قرعه    

و در صـدور    نمايـد    اين قاعده توجه      به استنباط احكام  در   بايد كه فقيه     مي كند  يادآورى
  .بهره گيرد از آن افتو

  .، عدل، اتصاف، قسط، آثار عدل و انصافقاعده: ها واژهكليد 
  

                                                            
  دانشگاه قماستاديار ∗



236 

 مفهوم عدالت از ديدگاه اهل لغت

مـساوات  را مقتـضي معنـاي      واژه عدالت و معادلـه،      ،  مفردات القرآن در    اصفهانى راغب
، ولى  سازد  مي  از لحاظ معنا به هم نزديك       را ح و عدل به كسر     و كلمه عدل به فت     داند مي

 كه تساوى و عدالت بودن چيزى با بصيرت و          گرددعدل به فتح در موردى استعمال مى      
 بـه همـين معنـاى       ، عدالتى كه در احكام الهـى وجـود دارد         ؛شود  درك باطنى فهميده مى   

 به اندازه اطعـام كـردن بـه         ؛او عدل ذالك صياماً   (كالم خداوند متعال  بنابر. مساوات است 
 .ه جا آورد يك روز روزه ب، بايد معادل اطعام يك فقير)فقير، روزه بگيرد

 ماننـد   ،شـود   اما عدل و عديل آن مساواتى است كه بـا حـواس ظـاهرى درك مـى                
 پـس معنـاى عـدل،       .شـود   چيزهايى كه باوزن و يا شمارش و يا كيل و پيمانه مبادله مى            

قـسم اول،   : اشاره مي كنـد   دو قسم عدل    به  گاه راغب    آن. تتقسيم و تقسيط مساوى اس    
 پـذيرد  يمـ كند و در هيچ زمانى، نسخ و زوال ن عدل مطلق كه عقل حسن آن را درك مى  

 مانند احسان كـردن بـه كـسى كـه احـسان             ،شود  و هرگز به اعتدا و تجاوزموصوف نمى      
 كـه   شمار مي رود  به  قسم دوم، عدلى     ؛نموده و اذيت نكردن كسى كه اذيت نكرده است        

قصاص كردن و گـرفتن ارش در جنايـت و يـا           مانند،  كند  عدل بودن آن را شرع بيان مى      
فَمـنِ  « :  خداى متعال فرمـوده اسـت      ، از اين جهت   كهمانند قانون شرع درباره مال مرتد       

       كُملَيتَدى عا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عتَدفَاع كُملَيتَدى عو جزاء سيئة سيئة    «نند   و يا ما   )2/194( »اع
 ،»انّ اللّـه يـأمر بالعـدل و االحـسان         « و مراد خداوند از عـدالت در آيـه           )10/27( »مثلها

 اگـر    معنـا مـي شـود؛       مساوات در مكافات و جزا     ، زيرا عدل  ؛ همين عدل است   )16/90(
خير است جزاى خير و اگر شر است جزاى شر، ولـى احـسان، مقابلـه كـردن خيـر بـه                      

 )32ق، 1419: اصفهاني( .ست و شر، مقابله كردن به كمتر از آنبيشتر از آن ا

 كـسى    را و عـادل  مي داند   ضد جور و ستم      را    در بيشتر موارد عدل    ،اقرب الموارد 
قضات عادل و حاكمان عادل، كـسانى       .  كه براى شهادت دادن، پسنديده است      كند اد مي ي

  را عـدل   و در پايـان    ،شـند كنند به حق مردم وفادار با       هستند كه در حكمى كه صادر مى      



237 

كه تجـاوز   مي خواند   روى در امور ضد جور       افراط و تفريط و ميانه     وگريز از    روى   ميانه
 )2/75تا،  بي: الشرتوني( .و ستم است

  :گويد  در بيان معناى عدل مىهمعجم مقائيس اللغ 
 و العدل نقيض الجور تقول عدل فى رعيته و يوم معتدل اذا تـساوى حـاالً                

بردةً و كذلك فى الشئ المأكول و يقال عدلته حتى اعتدل أى أقمته             حرةً و   
  حتى استقام و استوى

گويى فالنى درباره رعيتش عدالت ورزيـد         مى.  يعنى عدل، نقيض كلمه جور است     
گونه در  و يا روز معتدل است، يعنى دو حالت گرمى و سردى آن مساوى است و همين               

 عـدل   شود  و چيز مساوى هستند و نيز گفته مى       گوييم اين د     مى ،چيزى كه خوردنى است   
راز و راسـت     تـ داشتم تا اين كه مـستقيم و هـم          برپاعني  يورزيدم تا اعتدال برقرار شود،      

 عـدالت بـه معنـاى       ،شناسان عـرب    گفتار لغت  بنابر )4/247ق،  1404: احمدبن فـارس  ( .شد
 مـوزون و    مانند اجناس مكيل و   ،   چه در معانى محسوس    ؛مساوات و تساوى كردن است    

 مانند عدالت در حكم و عدالت در حق         ،چيزهاى شمارشى و چه در امور غير محسوس       
مـساوات   ديگران كه ضد جور است و جور به معناى اجحاف و تجـاوز كـردن از حـد                 

 مانند جور در ترازو و وزن كردن اشياء و يا جور كردن در حكم ميان مردم، مانند                  ،است
 . و مخالف عدالت استها ظلمنكار قاضى جور كه همه اي

 اصطالحى عدالت معناى

ى اصطالحى كلمه عدل و عدالت به معناى لغوى آن نزديك است كه در قرآن               امعن
 اما از آن جا كه اين واژه و مشتقات          ، است كار رفته و روايات و كلمات اهل ادب هم به         

 ممكن است در آنها بـر حـسب موضـوعات هـر يـك               ،آن در علوم مختلف كاربرد دارد     
 روى  براى نمونه، در علم اخالق، واژه عـدالت بـه معنـاى ميانـه       .مورد استفاده قرار گيرد   

كننـد و     ل اخالق را بيان مى    ئدر آن جا كه موضوع مسا     ؛   بين افراط و تفريط است     يوكار
 كـه همـه      را  نفس اسـت و اصـول كلـى فـضايل اخـالق            ،لئمسااين  گويند موضوع     مى



238 

برمـي   عـدالت     و فضيلت حكمت، عفـت، شـجاعت     گردد، چهار     ها به آن بر مى      فضيلت
 را شـجاعت     وسط بين تهور و ترس     حد عدالت،    حد متوسط بين افراط و تفريط      شمرد،

 و يا عدالت كـه حـد وسـط          )باكى طرف افراط آن، و ترس طرف تفريط آن          تهور و بى  (
 معـروف اسـت و بـه        اين معنا به نظريه عـدالت     . انظالم را عدالت مي گويند    بين ظلم و    

. را دربر مي گيـرد و بيشتر متوجه عدالت فردى آن در اخالق منتسب  گذار  ، بنيان رسطوا
 ؛هاى اخالقى، عدالت فـردى و گـاهى عـدالت اجتمـاعى اسـت               اما گاهى مراد در بحث    
 . است مرادهاى اجتماعى و سياسى عدالت اجتماعى همان طور كه در بحث

 آن جـا كـه      ؛تواند مراد باشد    هاى فقهى هم عدالت فردى مى       در بحث با وجود اين،    
 چـون مـراد ايـن اسـت كـه گنـاه و              د؛گوييم امام جماعت و يا قاضى بايد عادل باش          مى

تـوان    مـى . تواند مراد عـدالت اجتمـاعى باشـد         زند و هم مى     معصيت الهى از او سر نمى     
را  و اسـاس آن      دانـست در معناى عدل كالم اسـتاد شـهيد مطهـرى           را  ترين بيان     روشن

اعطـاء  « در حقيقت، عدالت اصطالحى      اد كرد كه  يها    وات در زمينه استحقاق   رعايت مسا 
 )11-.8، 1349: مطهـري ( .گوينـد همين   را نيز     است و عدالت اجتماعى    »ه حقّ  ذى حقٍ  كلّ

داراى ملكـه   بايـد   هر فـردى از افـراد انـسان،          ابل اين معنا، عدالت فردى است كه      در مق 
 ظلـم   كه نه از حد خود و حدود الهى تجاوز كند            و دگردعدالت شود تا نه به گناه آلوده        
 . مقابل عدالت، ظلم و جور استدر بنابراين، .و جورى به ديگرى وارد شود

اسالم، دين عدل و از جانب خداوند عادل و حكيم نازل شده اسـت           ،  بر اين اساس  
، مـي كنـد    هيچ كـس ظلـم ن      به در تشريع قوانين و احكام آن، رعايت شده و            عدالت، و

 زيـرا، تـشريع و تكـوين،        ;ن گونه كه در عالم تكوين، ظلمى صورت نگرفتـه اسـت           هما
 و در بـسيارى از  ه،ورزى مأمور كرد اسالم همه پيروانش را به عدالت.مطابق با يكديگرند  

رسـيدن   در مورد تزاحم حقوق مردم نيز        مرده، واجب ش   را احكام فردى، رعايت عدالت   
كنـد و رسـيدن هـر         را سفارش مي    انصاف ند، الزم مي دا    به سهم و حق خود     هر كس را  

 معناى انصاف در بحـث      داند ممكن نمي  مگر از راه توزيع بالسويه،       ،به حق خود  كس را   
 .از اخبار خواهد آمد
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 مدرك قاعده عدالت

راى اثبات اين قاعده  به داليل چهارگانه كه منابع اوليـه اسـتنباط احكـام شـرعيه                  ب
 ماممــان و ا)صــلى اهللا عليــه وآلــه(ســنت پيــامبر  قــرآن، ؛تــوان تمــسك كــرد هــستند، مــى

 .، اجماع و دليل عقلى كه موجب يقين و يا اطمينان باشد)عليهم السالم(معصوم

 ، عمومى در فقه و حقوق اسـالمى       اي    قاعده منزله به   ،دليل عقلى بر وجوب عدالت    
- همـان  ؛، عدل و انصاف اسـت      دارد ترين موضوعى كه حسن عقلى      اين است كه بديهى   

جـور   ، ظلم و  مي شود  تقبيح و مذمت  بنابر حكم عقل    ترين موضوعى كه      نه كه بديهى  گو
 زيـرا هـر انـسانى        در اين باره اخـتالف دارنـد؛       )معتزله و اماميه  ( اشاعره و عدليه     .است

كند و نيـازى نـدارد        بالفطره و با عقل فطرى خود، حسن عدالت و قبح ظلم را درك مى             
، »عكل ما حكم به العقل حكم بـه الـشر         «اعده مالزمه،   كه او را هدايت كنند و براساس ق       

 حسن عدالت و قبح ضد آن از مستقالت حكم           زيرا ؛شود  هم ثابت مى    وجوب شرعى آن  
  )1/227، 1381: مظفر( .عقل است

  زيـرا  ؛راه سيره عقالنيه و يا بناء عقـال ثابـت كـرد           توان وجوب عدالت را از        يز مى ن
لتى كه باشند، چه مسلمان و چه غيرمسلمان، عدالت و          عقالى عالم از هر نژاد و قوم و م        

 در مقابـل،     و كننـد   ن تمجيد و تعريف و تحسين مى      شخص عادل را دوست دارند و از آ       
ايـن  شـارع و شـريعت    ،ه طور قطع ب. نمايند  و اجحاف را مذمت و تقبيح مى       ظلم و ستم  

به   و باره عدل و عدالت    در رسيده آيات و روايات     كند؛ بنابر  مي  امضا  را سيره و بناء عقال   
 گردد و سيره عملى آنـان       م برمى  و پيامبر اسال    معصوم مامانطور قطع اين سيره به زمان ا      

 . هاي مستحدث نيست  و از سيره عدل و عدالت بوده استنيز

 داليل قرآنى) الف

 حدود سى مرتبه در قرآن      زيرا؛  توان استدالل كرد    يات بسيارى مى  از قرآن كريم به آ    
به شمار   اين خود، دليلى بر اهميت آن        عدل و مشتقات آن استفاده شده است كه       از واژه   
 به  ،در اين زمينه  . ريزى شده است     برنامه قرآن براساس عدل و عدالت پايه        زيرا مي رود؛ 



240 

 :كنيم چند آيه اشاره مى

»          نَّكُمرِمجال ي طِ وامِينَ بِالْقِسنُوا كُونُوا قَوا الَّذِينَ آمهلـى      يا أَيم عشَنئانُ قَو 
 ؛» يرٌ بِما تَعملُونَأن ال تَعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرَب لِلتَّقْوى و اتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّه خَبِ

اى كسانى كه ايمان آورديد، از قيام كننـدگان بـه حقـوق الهـى براسـاس                 
 شـما را   ،قسط و عدل باشيد و دشمنى هيچ قومى هـر چنـد كـافر باشـند               

بنابراين، به عدالت رفتار    . دار نكند كه درباره آنان به عدالت عمل نكنيد        وا
ـ          تـر اسـت و از خـدا          زى نزديـك  كنيد كه عدالت به تقواى الهى از هر چي

 .كنيـد، آگـاه اسـت        خداوند متعال به آن چيزى كه عمل مـى         بترسيد؛ زيرا 
)5/8( 

نان دين وكـافرانى    وجوب رعايت عدالت، حتى درباره دشم      آيه، از مستفاد  اينبنابر
كونوا «اول،  : عدالت امر شده است    آيه، دوبار به   زيرا، دراين .است كه اسالم راقبول ندارند    

 و شكى نيست كه معناى      »اعدلوا هو اقرب للتقوى   «  دوم ؛ با صيغه مبالغه   »قوامين بالقسط 
بـه   مقابل آن، ظلـم وجـور        شود و   الت فردى و اجتماعى مى    آيه، مطلق است و شامل عد     

توان به آيات ديگـرى ماننـد آيـه            نيز مى  .  كه حرام است و بايد ترك شود       ار مي رود  شم
 . سوره نحل استدالل كردنهم شورى و آيه پانزدهم سوره نساء، 135سوره مائده، هشتم 

  استدالل به اخبار و روايات)ب

 كـه در    را مي نماينـد    ارزش و اهميت و آثار عدالت        ، و روايات بسيارى   اخبار

 :اشاره مي گرددها آن  به بعضى از،ت بدون ذكر سنداين قسم

  :مودروايت كرده است كه فر )عليه السالم(ـ كلينى از حلبى از امام صادق 1
 ؛!  العدل أحلى من الماء يصيبه الظمئان ما أوسع العدل إذا عدل فيه وان قلّ

كامى به آن    تر از آبى است كه تشنه       دم، شيرين  عدالت ورزيدن در ميان مر    
سترده است عدالت ورزى در هركارى هـر چنـد انـدك            چه قدر گ  . رسدب

 )75/27ق، 1403: مجلسي( !باشد
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  :نقل مي كند كه ايشان فرمود) ع(روح، خواهرزاده معلّي از امام صادقـ 2
  اتقواللّه و اعدلوا فإنّكم تعيبون على قوم اليعدلون؛

ه بـه عـدالت      شما از قومى كـ      خدا بترسيد و به عدالت عمل كنيد؛ زيرا        از
 )همان( .كنيد جويى مى  عيب،كنند عمل نمى

 در ميـان خـانواده و    را چنين تفسير مي كند كـه      » اعدلوا« )قدس سره (عالمه مجلسى   
كسان خود و كسانى از مردم كه با شما تعامل دارند و همين گونه كـسانى كـه شـما بـر                      

 )صلى اهللا عليـه وآلـه     (ز پيامبر  مانند آن حديثى كه ا     ،اليت داريد، به عدالت رفتار كنيد     آنان و 
  :روايت شده است كه فرمود

كلّكم مسئول عن رعيته فإنّكم تعيبون على قوم ال يعدلون بين الناس من امراء كم راع و كلّ
 )25همان، ( . ما تلومون غيركما تفعلوالجور فال ينبغى لكم أن

 بـه   )آلـه صـلى اهللا عليـه و     (هـاى پيـامبر     از جملـه وصـيت    خـصال   ـ و نيز در كتـاب       3
  : استآمده  )عليه السالم(اميرالمؤمنين 

 انصافك النـاس مـن نفـسك و مواسـاة           :يا على سيد االعمال ثالث خصال     
االخ فى اللّه عزّوجل و ذكرك اللّه تبارك و تعالى على كل حـال يـا علـى                  
ثالث من حقايق االيمان االنفاق من االقتار و انصاف النـاس مـن نفـسك و                

 ؛بذل العلم للمتعلّم

با مردم به انصاف و عـدالت       : اى على، آقاى همه رفتارها سه صفت است       
رفتار كردن، برابرى كردن با برادر دينى در راه خدا و ياد خـدا كـردن در                 

انفاق كردن  : سه چيز، حقيقت ايمان است    ! تمام حاالت زندگى و اى على     
 در حال نادارى و با مردم به عدل و انصاف رفتاركردن و آموزش علم بـه               

  )40، 1403: همان( .كسى كه طالب آن است

 به سند صحيح از ابوعبيد جـزّا، از امـام           امالى در كتاب    )قدس سره (ـ شيخ طوسى    4
  : روايت كرده است كه فرمود)عليه السالم(صادق 
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 اال اخبرك بأشد ما افترض اللّه على خلقـه انـصاف النـاس مـن انفـسهم و                  
للّه على كل حال فان عرضت له طاعـة         مواساة االخ فى اللّه عزّوجل و ذكر ا       

 اللّه عمل بها و إن عرضت له معصية اللّه تركها؛

 آيا تو را خبر دهم از شديدترين چيزى كـه خـدا بـر همـه آفريـدگانش                  
واجب كرده است؟ انصاف دادن با مردم و مواسات و برابرى بـا بـرادران               

عرضه شـد   پس اگر اطاعت خدا به او       . دينى و در هر حال ياد خدا كردن       
 .به آن عمل كند و اگر معصيت خدا به او عرضـه شـد، آن را تـرك كنـد                   

 )27همان، (

 تفاوت بين عدالت و انصاف و قسط و عدل

شناسان تصريح    گونه كه لغت   همان ،انصاف، عبارت از عدالت و رفتار عادالنه است       
ـ   ،اند معناى حقيقى آن، نصف كردن چيزى به دست خود انسان است             كرده كـه  ن بدون اي

عالمـه  .  تقسيم مالى بين خود و ديگرى به صورت مـساوى          مانند ،حكم و حاكمى باشد   
  : گويد  مىالمصباح المنيرفيومى در كتاب 

نصفت المال بين الرجلين انصفته من قتل قـسمته نـصفين و انـصفت الرجـل                
عاملته بالعدل و القسط و االسم النصفه بفتحتين النك اعطيته من الحق مـا              

 .بنفسكيستحقّه 

 يعنـى بـه نـصف       قتل يقتل نصف كـردم،     مال را بين اين دو مرد از باب         
 يعنى با قسط و عـدالت بـا         م و با مردى به انصاف رفتار كردم،       تقسيم كرد 

 بـراى ايـن   ، با دو فتحه است» نَصفَه«او رفتار كردم و اسم مصدر آن، لفظ      
 .او دادى  نه به حكم غيربه      ، به دست خود   كه چيزى را كه مستحق آن بود      

   )2/315ق، 1347: المقري(
كـه در انـصاف،     ؛  گـردد   و از همين جا تفاوت بين عدالت و انصاف هم روشن مـى            

تواند هم به دادن و       دهد، اما عدالت مى     اعطا و دادن مطرح است، يعنى به دست خود مى         
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 نـد و يـا از روى      گير  به عبارت ديگر، به دست خود از او مى        . اعطا باشد و هم به غير آن      
گوينـد    شود، مى    مثال، وقتى دست سارق قطع مى      رايب. كنند   كم مى  آنعدالت، چيزى از    

ف  زيرا اصل و حقيقت معناى انـصا       ؛برند  ا واژه انصاف را به كار نمى      عدالت اجرا شد، ام   
 .ند ونيم ديگر را به ديگرى بدهندچيز را بدون كم و زياد بردار از يك اين است كه نيمى

توان    كه قسط، عدالت آشكار است و مى       بايد گفت سط و عدل    تفاوت ق در بيان   اما  
 در وزن كـردن را       عـدالت   و نامند   ميزان و ترازو را قسط مى      ،ن را مشاهده كرد و از اين      آ

 عدالت، گاهى مخفـى و  زيرا؛ از عدالت آشكار و نهان است ا عدالت اعمديد، امتوان    مى
 )27همان، ( .پوشيده است

ست، اگر چـه در معنـاى       قسط به يك معنا   دل و انصاف و     توان گفت ع     مى ،بنابراين
  آمـده اسـت كـه      البالغه  نهج در   ، از اين رو   .با هم دارند  تفاوتي  حقيقى و موارد استعمال،     

لعـدل و  اانمـا يـأمر با    « تفـسير آيـه      در پاسخ به پرسشي درباره     )عليه الـسالم  (اميرالمؤمنين  

و احـسان، بيـشتر     )صاف دادن با مردم   نعدالت، ا ( ؛االحسان التفضّل و  «: فرمود »االحسان
 )231ح ( .»دادن است

از . دهـد  جـاى خـود قـرار مـى        رادر   كه در آن عـدالت باشـد، هـر چيـز          اى    جامعه
 )عليه السالم (امام. دنديگر پرسيد  از برترى عدل و بخشش بر يك       )عليه السالم (اميرالمؤمنين  

  :فرمود
ها و العدل سائس عام      العدل يضع االمور مواضعها و الجود يخرجها من جهت        

  و الجود عارض خاص فالعدل اشرفها و افضلها؛
نهد، در حالى كه بخشش آن را          عدالت، هر چيزى را در جايگاه خود مى       

عدالت، تدبير عمومى مردم است، در حالى       . برد  از جايگاه خود بيرون مى    
تـر    بنابراين، عدالت شريف  . كه بخشش درباره گروه خاصى از مردم است       

 )ش1326البالغه فيض االسالم،  نهج( .تر استو بر

نان، ، اجماع مـسلما    به شمار مي رود     قاعده فقهى  كهدليل چهارم بر وجوب عدالت      
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اشـاعره و     اگـر چـه    ، جاى اشكال نيـست    ،لهئ در اين مس   .بلكه ضرورت ميان آنان است    
نظـر  اخـتالف     حسن و قبح اشـياء،     عقلي وذاتي يا شرعي بودن     در   از نظر مبنايى  معتزله  

هم نظرنـد؛    تمام مسلمانان در وجوب عدالت و حرمت ظلم و ستم از نظر عملى               ،دارند
 و سالطين جـور را سـرزنش        و عموماً بناى عملى و سيره آنان نيز براساس عدالت بوده          

 وبراساس ميل و هـواى نفـس        اند نموده ن عدل و انصاف را رعايت نمى       آنا  زيرا ؛ندنك  مى
 از و باشـد پيرو اوامـر ونـواهى خداونـد ن        اگركسى ست كه روشن ا .ندا هكرد  خود عمل مى  

) قوشجي(.ظلم وستم دست يازيده و حقوق مردم را تباه خواهد كرد           ، به پيروي كند نفس  
نوع اجماع وضرورت بين همه مسلمانان از صدر اسالم تاكنون           كه ادعاى اين  است   گفتني

 .ن را احتمالي خوانندا آي بر مدرك آن اشكال شود واز نوع اجماع اصطالحى نيست تا

 داليل ويژه قاعده عدل و انصاف

ل در   خداونـد متعـا    .اف اسـتوار شـده اسـت      اساس تكوين و تشريع بر عدل و انص       
ن خواسته است كه عدل و انصاف را پايه و اساس كار و             اآيات و روايات از عموم مكلف     

  .عمل خود قرار دهند و به آن عمل نمايند
 كـه بـسيارى از      به شـمار مـي رونـد      اى    خاص و ويژه   داليل    روايات با وجود اين،  
اند    اين قاعده را از قواعد كلى فقهى دانسته        فقيهان، .اند ها استفاده كرده  نفقيهان بزرگ از آ   

 شهيد ثانى، صاحب مدارك، صاحب جواهر و        ؛اند  هاى بسيارى براى آن آورده      اقو مصد 
ج شيخ مرتضى حائرى، فياض     اللّه حا   صاحب عروة الوثقى، شيخ ضياءالدين عراقى، آيت      

 :اكنون برخي از روايات را برمي شمريم.، از اين شمارندالدين زنجانى و ديگران

  : آمده است)عليه السالم( در روايتى صحيح از عبداللّه بن مغيره از امام صادق .1
آخرهمـا  قال أحدهما الـدرهمان لـى و قـال           فى رجلين كان معهما درهمان ف     

 اما الـذى قـال همـا بينـى و           )عليه السالم (قال ابوعبداللّه    قال ف  ،بينى و بينك  
حد الدرهمين ليس له فيه شيئى و انّـه لـصاحبه و يقـسم               بانّ أ  بينك فقد اقرّ  

  الدرهم الثانى بينهما نصفين؛



245 

گفـت    درباره دو نفرى كه دو درهم داشتند، پرسيدم كه يكى از آن دو مى              
يـن دو درهـم ميـان مـا         گفـت ا    هر دو درهم، مال من است و ديگرى مى        

گويد دو درهم ميـان مـا         آن كه مى  : فرمود )عليه الـسالم  (امام  . مشترك است 
مشترك است در حقيقت، اقرار دارد به اين كـه او در يكـى از دو درهـم،            

ا درهـم دوم بايـد بـه        د و بنابراين مالِ دوست اوسـت، امـ        هيچ حقى ندار  
 ح  9، بـاب صـلح ب       13ج  : حرعاملي( .صورت مساوى ميان آنان تقسيم شود     

1( 

 روايت دوم مرسل محمد بن حمزه است كه متن آن عـين صـحيح عبداللّـه بـن                   .2
، رود بـه شـمار مـي      و اين روايت، مرسل اما معتبر        .مغيره است و مفاد آن نيز يكى است       

ق، 1418: حـائري ( ؛ در نهايـت اعتبـار اسـت       ،اند  اللّه حائرى فرموده     آية گونه كه  بلكه همان 

  عبداللّـه بـن مغيـره و ابـن ابـى عميـر              نى چـون  در سند ايـن روايـت راويـا         زيرا )307
عميـر   ابن ابـى  ل  كه مرس  دليل ديگر اين  . وجود دارند كه هر دو از اصحاب اجماع هستند        

  و نيـز    تهـذيب    بـه عـالوه ايـن كـه شـيخ طوسـى در            . در حكم مسانيد ديگـران اسـت      
  دليـل ديگـر    . انـد   نقـل كـرده     با سند صـحيح     آن را  من ال يحضره الفقيه   شيخ صدوق در    

   بنابراين، اشـكالى در سـند نـدارد، همـان گونـه كـه از نظـر                  .است مشهور فقيهان    عمل
   در فقـه الحـديث پيرامـون ايـن     )قـدس سـره  (صاحب جـواهر  . اشكال است   داللت هم بى  
   كه در روايـت آمـده اسـت و فقيهـان هـم              »دِرهمين معهما «مراد از   : گويد  دو روايت مى  
 انـد و هـر دو متـشبث          اين است كه هر دو نفر در اختيـار داشـته           ،اند   كرده به آن تصريح  

. وده و هيچ يك ترجيح نداشته اسـت       اند و ادعاى هر دو مساوى ب        و مدعى بوده  ) ذواليد(
  هـيچ يـك نبايـد سـوگند         يعنى ،نيازى به سوگند نيست    جا اين ،ظاهر دو روايت  بنابر  نيز  

   نيـز   .انـد   گند نكـرده  حكـم بـه سـو      )يه الـسالم  عل( امام  زيرا ؛حكم تقسيم به نصف بخورند    
  ظاهر دو روايت اين است كه در حكم به تنصيف، تفاوتى بين صورت اشـاعه و امتـزاج                  

اگر چه در صـورت     . ها باشد، وجود ندارد   آنو صورتى كه يكى از دو درهم مال يكى از           
الم  از ظـاهر كـ     د،كـه معـين باشـ     فرض اشاعه، حكم به نصف كردن، اظهر از اين است           
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 ، نيـاز بـه سـوگند      دروس در كتـاب     )227: همـان (  و از كالم شهيد اول     1تذكرهعالمه در   
 ايـن دو     يعنى ،گاه حكم به نصف شود       بخورند و آن    بايد هر دو سوگند    ؛شود  استفاده مى 

 )همان( .اند فقيه بزرگ، حكم به تنصيف را بعد از اداى سوگند، قبول كرده

 زيـرا   ؛ تذكره در فرض اشاعه، اشكال دارد      ركالم عالمه د  : گويد  صاحب جواهر مى  
 بايد اقامه   ،گويد هر دو درهم، مال من است         مدعى اول كه مى    ،، مشاع باشد  و درهم اگر د 

  و مـي شـود    منكر محـسوب     ،گويد دو درهم مشترك است      بينه كند و مدعى دوم كه مى      
ل بـه او     در اين صورت، مطابق موازين قضايى بايد يك درهم كامـ           .بايد سوگند ياد كند   

. كه در نص و فتوا بـه نـصف تـصريح شـده اسـت               نه نصف درهم و حال آن      ،داده شود 
اگـر دومـى    كـه   اما اشكال كالم شهيد اين اسـت        . نيستبنابراين، به اداى سوگند نيازى      

 الزم  طـرف مـدعى اول نباشـد، در ايـن صـورت           سوگند بخورد و نيازى به اقامه بينه از         
لى ، تخصيص بخـورد، در حـا  »لمدعى و اليمين على من انكرالبينة على ا«آيد كه قاعده    مى

 )1، ح 12، ب صلح ب 13ج : حر عاملي( .دارد ميكه اين قاعده تخصيص بر ن

 اين است كه حكـم بـه اداى سـوگند و            دروس و    تذكره اشكال ديگر كالم صاحب   
 بـه گونـه صـريح      زيـرا هـر دو       ؛ فتواسـت  اجراى باب قضاوت، اجتهاد در مقابل نص و       

 در صـورت اشـاعه نيـازى بـه           و به طور قطع    مي دانند  صورت اشاعه     را لهئض مس مفرو
 ، بلكـه  مي شـمرند   جنبه تعبد ن   ، كه در روايت و فتوا آمده       را  و حكمى  .مي بينند سوگند ن 

جـا نيـازى بـه       مثل عدل و انـصاف و در ايـن         مي دانند،  حكمى مطابق قاعده عامه      آن را 
 در هـيچ يـك از نـص و فتـوا حكـم بـه                سوگند و اجراى قانون باب قضاوت نيست و       

 .سوگند وجود ندارد

، در اين جا    هستند كه پس از آن كه هر دو نفر در ادعا مساوى             دليل ديگر اين است   
 ؛ده اين است كه هر دو، مالك باشند       كه مقتضاى قاع  قاعده اول اين  :  قاعده وجود دارد   دو

                                                            
 .، انتشارات آخوندي، تهران227-223، ص 26نجفي، محمدحسن، جواهرالكالم، ج : ك.ر. 1
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ز طرف ديگـر، قاعـده دوم        ا ؛رجيحى ندارد ت بر ديگرى اند و هيچ يك        هر دو مدعى   زيرا
اين است كه هر مالى بيش از يك مالك ندارد، به طورى كه هر دو مستقل باشند و ايـن                    

مسلم در ايـن جـا      . بنابراين، بايد به دنبال راه حل بود      . دو قاعده باهم در تعارض هستند     
قرعه و يا اجراى قانون      جا   در اين راه حل، منحصر در حكم به نصف كردن نيست، بلكه           

 و راه ديگـرى     ه در روايت، حكم به قرعه نشده      كب قضاوت هم وجود دارد و حال آن       با
  تـا اند ن دو را مدعى و منكر، ندانستهشود اي جا معلوم مى  از اين . نهاد نشده است  نيز پيش 

 هستند، در حكـم كـسى    بلكه آن دو را پس از اين كه هر دو ذواليد      ، باشد  نياز به سوگند 
د تـا دعـوا قطـع        يك يد ندارند و در نتيجه بايد به تنصيف حكم كر            كه هيچ  اند قرار داده 

خالصه كالم اين   .  قهرى با اعمال قاعده عدل و انصاف است        ي صلح شود و در حقيقت،   
بنـابراين،  . كه با امكان تعيين مالك با قرعه، در روايات و فتاوا حكم به آن نـشده اسـت                 

ل و انصاف بر قاعده قرعـه مقـدم          جاى حكم قرعه نيست و قاعده عد       شود كه   معلوم مى 
 بر قاعده عـدل و      نيز عرف و عقال و سيره       بناي. است چنان كه در ادامه بيان خواهد شد       

. كننـد    به قرعه حكـم نمـى      جا امكان عدل و انصاف باشد، عقال       هر ك   زيرا ؛انصاف است 
 است  بنابراين، در مورد درهم و مشابه آن بايد بر اساس اين قاعده حكم كرد و مراد اين                

 نصف، خصوصيتى نـدارد تـا در حـق كـسى ظلـم               زيرا ؛كه به طور مساوى توزيع شود     
 .نشود و حتى ممكن است در بعضى از مـوارد براسـاس احتمـاالت سـهام حكـم شـود                   

 )237-26/223ق، 1394: نجفي(

  : است روايت معتبر ديگر)عليه السالم(روايت سكونى از امام صادق. 4
 بـدينارين فاسـتودعه آخـر      رجل استودع رجالً    فى )عليهما السالم ( عن ابيه   

ديناراً فضاع دينار منهما قال يعطى صاحب الدينارين ديناراً و يقـسم اآلخـر              
 )1 ح 13 ب 13ج : حر عاملي(. بينهما نصفين

از پدر بزرگوارش نقل فرموده اسـت دربـاره دو          ) عليه السالم (امام صادق 
دند و مرد ديگرى كه يك      ارده بو دى كه دو دينار نزد شخصى امانت گز       مر

ها از بـين    از اتفاق يك دينار از آن     . ته بود دينار نزد آن شخص امانت گذاش     
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به صـاحب دو دينـار يـك دينـار داده           : فرمود)عليه السالم (امام باقر . رفت
شود و دينار ديگر را ميان آن دو نفر نصف كننـد و بـه هـر يـك نـصف                     

 .درهم داده شود

 سـند هـم اشـكالى       عى روشن است و از لحاظ     ر مد اين روايت هم از نظر داللت ب      
 و ماننـد    يز داللت و سند آن را پذيرفته      صاحب جواهر ن  .  سكونى موثق است    زيرا ؛ندارد
 .  بر اساس آن، فتوا داده است)قدس سره(محقق

  كـه در ايـن جـا بـه قرعـه            را ادريس  فتواى منقول از ابن   ،  ايشان پس از ذكر روايت    
 امـر مـشكل اسـت و ايـن جـا مـشكلى              درباره قرعه   رازي نمي داند؛ ، صحيح   ه كرد حكم

،  وجـود دارد    مانند تصنيف  نيست، بلكه امر مشتبه است و امكان حل آن از غير راه قرعه            
 و عرف اين نـوع از        زيرا عقال  ؛ مطابق است   نيز  با عقل و اعتبار عقاليى      اين كه   بر عالوه

تـوان     بلكـه مـى    ،كننـد   حكم مى  انصاف    به دانند كه در آن      حال اشتراك مى   اشتباه را مثل  
ديگـر  شـد و آن دو دينـار را بـا توافـق يـك             اگر بين دو مالـك، اشـتباه هـم نبا         كه  گفت  

اگر چه از ظاهر روايـت و       . شود  ها بالسويه توزيع مى   ن باز بايد گفت ثمن بين آ      ،بفروشند
شود كه در فروش مثل دو جامه با هم بودن نيز شرط نيـست         فتاواى اصحاب استفاده مى   

 ظاهر نص و فتوا اين است كه دو مالـك، ماننـد دو شـريك هـستند و بايـد براسـاس                       و
 براي فـروش     قاعده عدل و انصاف      اجراي .كرده عدل و انصاف ميان آن دو حكم         قاعد

 )2همان، ح ( . است در مقابل نصر جايي كه جدا بفروشند،يبا هم در غ

 نيازى به سوگند نيـست و       ه نصف،  كه در حكم ب    برمي آيد  از اين روايات     بنابراين،
 كه دينار تلف شده از هر دو نفر است و دينار باقى مانـده بـه                 مي كند اين روايت، حكم    

 بـراى صـاحب دو درهـم يـك درهـم             زيرا ؛ورت نصف ميان آن دو نفر قسمت شود       ص
ال هـر    اما محتمل است كه درهم ديگـر مـ         ، مال ديگرى باشد   رود    نمى  است كه احتمال  

ـ ا چون دو احتمال مرجحـى ندار      باشد، ام يك از اين دو نفر       د، از بـاب قاعـده عـدل و         ن
   .مي كنندانصاف، حكم به نصف 

 :توان استفاده كرد  از اين روايات  چند مطلب را مى
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 شـرط نيـست، بلكـه       امتـزاج  در حكم بر اساس قاعده عدل و انصاف، اشاعه و            .1
ر، مـورد قاعـده اشـتباه       به عبـارت ديگـ    . مطلق اشتباه ميان مالك و غيرمالك كافى است       

 ؛ نه اشاعه،است

  زيـرا ؛ و تعارض ميان دو مدعى، شـرط نيـست   در ظاهر اين روايت وجود دعوا     . 2
 ؛در اين روايت فرض تعارض و دعوا نشده است

شود كه در جريـان قاعـده          چنين استفاده مى   ، از آن جا كه حكم به سوگند نشده        .3
 و اجـراى مـوازين قـضا هـم          نيست سوگند خوردن بر هيچ يك واجب        ،عدل و انصاف  

 .كه هيچ يك به عين مال خود علم ندارند جاآن  به ويژه ،شرط نيست

  : است)عليه السالم( از امام صادقحاق بن عمار روايت چهارم، صحيح اس. 4

فى الرّجل يبضعه الرجل ثالثين درهما فى ثوب و آخر عشرين در هما فـى                
ـ         ه و الهـذا ثوبـه قـال يبـاع الثّوبـان            ثوب فبعث الثّوبين و لم يعرف هذا ثوب

فيعطى صاحب الثالثين ثالثة اخماس الثمن و اآلخر خمسى الثمن قلـت فـانّ              
: نجفـي ( ثين اخترايهما شئت قال قد انصفه؛     صاحب العشرين قال لصاحب الثال    

 )233-26/227ق، 1394

 درباره مردى كـه سـى       )عليه الـسالم  (امام صادق   : گويد  اسحاق بن عمار مى   
 مرد ديگرى كـه بيـست درهـم بـه شخـصى داده بودنـد و از او                   درهم و 

خواسته بودند كه لباسى براى آنان بخـرد و آن مـرد دو لبـاس خريـده و                  
هـر دو   :  ولى هيچ يك لباس خود را نشناخته بودند، فرمـود          ،فرستاده بود 

 به صـاحب    آن را به اين صورت تقسيم كنند كه       لباس را بفروشند و ثمن      
ثمن و به صاحب بيست درهم، دو پـنجم ثمـن داده            سى درهم، سه پنجم     

صاحب بيست درهم به صاحب سى درهم گفته اسـت  : سپس گفت . شود
دربـاره او بـه انـصاف       : امام فرمود . خواهى بردار   ها را مى    هر يك از لباس   
  .عمل كرده است

ايـن روايـت از نظـر        مراد از اين اختيار قبل از فروش لباس است نه بعد از فروش            
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 بـر  اما صـدوق عـالوه   ،اند تبر است و مشايخ ثالثه هم با سند آن را روايت كرده   سند، مع 
به ، كتاب فتوا    مقنع كتاب   ه؛ زيرا مرسل روايت كرد  به گونه   هم  مقنع   در كتاب    فقيهكتاب  

ــي رود ــمار م ــتن اصــول  ش ــدف نوش ــا ه ــاب ب ــن كت ــال اي ــه و امث ــان  برگرفت  از امام
ى اهميت بوده و از لحاظ داللت هم بر مـدعى            و دارا  اندتدوين شده  )عليهمالسالم(معصوم

 .بسيار روشن است

استناد كـرد، روايـت     توان     كه  براى اثبات قاعده به آن مى        رواياتى از جمله    .5

  : استزير

 جاء رجـالن  ):بن الحسين باسناده عن صباح المزنى رفعه قال       محمد بن على  (
ين انّ هـذا غـادانى      ؤمنلمـ  فقال أحدهما يا اميرأ    )عليه السالم (الى اميرالمؤمنين 

 فتغـدينا و مـرّ بنـا رجـل           و جاء هو بخمـسة ارغفـه       فجئت أنا بثالثة أرغفة   
ا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم و مضى فقلت         لى الغدا فتغدى معنا فلم    فدعوناه إ 

ـ           فقال ال أفعل إ   ! يا هذا قاسمنى   ا ال على قدر الحصيص مـن الخبـز قـال اذهب
ا ثالثة دراهـم و يأخـذ       لّه يأبى أن يعطنى إ    نّفاصطلحا فقال يا اميرالمؤمنين إ    

 ثالثـة أرغفـة     نّ على القضا فقال له يا عبداللّه أتعلم أ        هو خمسة دراهم حملنا   
 قـال نعـم     رغفة خمسة عشر ثلثاً   تسعة أثالث قال نعم قال و تعلم أن خمسة أ         

ثالث و بقى لك واحد و اكل هـذا         مانية أ ثالث ث فأكلت أنت من تسعة أ    قال  
اثالث ثمانية و بقى له سبعة و اكل الـضيف مـن خبـز هـذا                من خمسة عشر    

سبعة اثالث و من خبزك هذا الثلث الذى بقى من خبزك فاصاب كل واحـد               
منكم ثمانية اثالث فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم و لك انت لثلثك              

؛ 3/202ق،  1399: عراقـي ( ؛درهم فخذ انت درهما و اعطِ هـذا سـبعة دراهـم           

 )3/233ق، 1414: شهيد اول

يكـى از   .  رسـيدند  )عليـه الـسالم   ( دو نفر خدمت امام على     )گويد  راوى مى (
اين شخص از من خواست با هم صبحانه بخوريم و مـن سـه              : آنان گفت 
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 مـردى از    ،با هم سرگرم خوردن غذا بوديم     . گرده نان و او پنج گرده آورد      
قتـى  و. او را دعوت كرديم و سه نفرى صبحانه خـورديم         . كنار ما گذشت  

: من به او گفتم   . مهمان از غذا دست كشيد، هشت درهم به ما داد و رفت           
هـاى    بـر اسـاس گـرده     : آن را به صورت مساوى قسمت كن، اما او گفت         

. برويد بـا هـم سـازش كنيـد    :  فرمود)عليه الـسالم (امام. كنيم  نان، تقسيم مى  
 و  دهـد   پذيرد و تنها سه درهم به مـن مـى           او نمى ! اى اميرالمؤمنين : گفت

عليـه  ( امـام  !ميان ما قضاوت كنيـد    . دارد  د برمى پنج درهم ديگر را براى خو     

! آرى: گفـت . سه عدد، نُه ثُلـث دارد دانى  مى! اى بنده خدا:  فرمود )الـسالم 
 !آرى: ؟ گفـت  دانى پنج گرده نـان، پـانزده ثلـث دارد            و آيا مى   :امام فرمود 

ود، هـشت ثلـث را      بنابر ايـن، تـو از نـه ثلـث خـ           :  فرمود )عليه السالم (امام
اى و براى تو يك ثلث باقى مانده است و ايـن شـخص از پـانزده                   خورده

ثلث خود، هشت ثلث خورده است و بـراى او هفـت ثلـث بـاقى مانـده                  
است و مهمان شما از نان اين مرد، هفت ثلـث و از نـان تـو، يـك ثلـث                     

 بنابراين، هفت درهم به جاى هفت ثلث و يـك درهـم بـه               .خورده است 
هفـت  پس تو بايـد يـك درهـم بـردارى و            . گيرد   ثلث قرار مى   جاى يك 

  .درهم به دوست خود بدهى
تـوان بـه آن       جا خـصوصيتى وجـود دارد كـه مـى           اما در اين   ، روايت مرفوعه است  

 پـذير   اسـتدالل  ا سند متصل و صحيح نقل شـده و         ب كافى اوال اين روايت در      :اعتماد كرد 
 اين روايت را در     )قدس سره (صاحب وسائل    بود    شايسته )7/427ش،  1363: كليني( است

 مشايخ ثالثـه ايـن       اشكال سندى ندارد و ثانياً     كافى پس بر اساس نقل      .كرد   ذكر مى  ز آن ا
از ايـن    .ارشـاد شيخ طوسى و شيخ مفيـد در        ،   يعنى شيخ صدوق   ،اند  روايت را نقل كرده   

 شـيخ    ثالثـاً  حديث اسـت و   اويان  ن و ر  ا از قضاياى مشهوره بوده و مورد قبول محدث        رو،
 تعهد  فقيهكه در اول كتاب      جا ولىازآن ،صدوق با اسناد خودش ازصباح مزنى نقل كرده       

 .توان اعتماد كرد مى   به آن،نقل كند كه بين او و خدا حجت باشدرا كه رواياتى كرده 
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دو مـرد    مهمـان    حق طرفين مشتبه است و معلـوم نيـست         روايت   از آن رو كه در      
 .  جريان قاعده عدل و انصاف استروايت درباره اين ،اند ميزبان چه قدر خورده

 زيـرا صـلح در      ؛اسـت  شاهد بر مشتبه بـودن      نيز  به صلح كردن   )عليه السالم (امر امام 
 در ايـن مـال مـشترك         كه امر مشتبه باشد و در حقيقت اين دو نفر          به كار مي رود   جايى  
  عـدل و   ق خـود برسـد    بايد به حـ   بنابر عدل وانصاف     در مال مشترك، هر كسى       .هستند

از اين روكه ايـن      . و يا بايد مصالحه شود تا با رضايت، برائت ذّمه حاصل گردد            انصاف،
 اگـر چـه امكـان دارد        دو به صلح خشنود نبودند، امام براساس عرف مردم حكم فرمود،          

 .كسى كمتر از ديگرى بخورد

ز آنـان حاضـر      يكـى ا   استدالل به اين روايت، به گونه ديگري نيز امكان مي پذيرد؛          
ها، سه درهم به صاحب سه نان بدهد و پنج درهم براى خود               شده بود براساس گرده نان    

  زيـرا  ؛ بر اين اساس حكم نكردنـد      )عليه السالم ( امام    ولي بردارد،در عوض پنج گرده نان      
 .شد، اما قاعده عدل، حق هـر كـس را بـه او رسـاند                موجب ظلم بر صاحب پنج نان مى      

ده  هشت درهم را بـه صـورت مـساوى بـه آنـان دا              ،حتمال دارد مهمان  اين كه ا  برعالوه  
 چه مقـدار از     مالكه كه هر يك      مهمان آگاهى نداشت    زيرا ؛ها  باشد، نه براساس تعداد نان    

 ،ود دليـل بـر اشـتباه اسـت         هر چند اين احتمال وجود داشته و اين امر خ          ،اند   بوده ها  نان
 . رموده استف براساس قاعده عدالت حكم بنابراين، امام

 امام موازين باب قضا را رعايت نكرده        نيز استدالل به اين روايت وجه سومي دارد؛       
 و  كه امكان داشـته   اينوجود  تحالف، با   نه طلب بينه كرده و نه طلب قسم و            يعنى ،است

 چنان كه گفتـه شـد، قرعـه          زيرا ؛ نبوده است  اجراشدنيقاعده قرعه   نيز روشن است كه     
مطلب ديگر ايـن كـه      . ، نه مشكل  مي نمايد مشتبه  مسئله  ست، اما اين     امر مشكل ا   درباره

 طـرف قـانع      تـا   فرمـوده  راى قاعده عدالت اسـتدالل     بر اج   مسئله   در اين  )عليه السالم ( امام
 . استدالل الزم نيست)عليه السالم( رسمى از جانب اماميشود، اما در موارد قضا
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 اثبات كليت قاعده

 توان به گونه كلي نيز اثبات كـرد؟          مي  را ي فقه اين قاعده عالوه بر داليل عمومى     آيا  
 در روايـات آمـده اسـت،       كـه     بسنده كـرد    يا بايد به مواردى    كرد؟ نيز   از روايات خاصه    

 تعدى به موارد ديگر ممكن نيست؟

 نمـي    مـواردى   مي داننـد وآن را مخـتص        عام  را اين قاعده  بسيارى از بزرگان فقه     
 از  مـي داننـد؛    مصاديق و جزئيات قاعده      رااين موارد   .  است  كه در روايات آمده    شمارند

 .جمله، صاحب جواهر، صاحب مدارك، صاحب عروه، آقا ضياءالدين عراقى و ديگـران            
 )2/153ق، 1420: طباطبايي(

 من تساوى الطريق    فيه نظرٌ «: فرموده است  دروس شهيد اول در كتاب      با وجود اين،  
هـاى  توانيم بـه غيـر مـورد روايـات، ماننـد كاال       مى در اين كه».فى الجميع و عدم النّص 

 تفـاوتى   ميان دينار و ساير موارد     ،از يك جهت  :  است اشكالگوناگون ديگر تعدى كنيم،     
كه نص وارد شده، فقط درباره دينار اسـت،            ديگر اين   و نيست و دينار خصوصيتى ندارد    

 )3/233ق، 1414: شهيد اول( .نه ساير موارد

اگر نتـوانيم تعـدى كنـيم و بـه     :  شبهه شهيد، فرموده است صاحب جواهر در پاسخ   
  :ايم كه فرموده است  مخالفت كرده)عليه السالم(شويم، با قول امام صادقمعتقد قرعه 

  ؛ن تفرعوا علينا أن نلقى االصول و عليكم أ
است كه اصول كلى را درافكنيم و بـر شماسـت كـه             ) امامان ( بر عهده ما  

، ب صـفات    6، ب   18ج  : حـر عـاملي   ( .نها برگيريد فروعات و مصاديق را از آ     

 )51قاضي، ح 

  :آمده است )عليه السالم( صادقم از اما نعمانىتغيب درچنين  هم
: نـوري ( ؛ انّا واللّه ال نعد الرجل من شيعتنا فقيهاً حتى يلحن له فيعرف اللحـن   

   )17/345ق، 1408
زى را كه ما از     كه بشناسد آن چي     هيچ فقيهى، فقيه حقيقى نيست، مگر اين      

 .ايم و موارد آن را تشخيص دهد روى تقيه گفته
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 تمام موارد را به صورت جداگانه       )عليه السالم (كه الزم نيست امام     خالصه كالم اين    
ا ، امـ  در مي افكند  ، اصول كلى را     )عليه السالم (بيان و يا بر كليت آن تصريح كند، بلكه امام         

.  بايد با اين روايات مخالفت ورزنـد       گرنهد، و دهنيق   موارد تطب  ديگرفقيهان بايد آن را بر      
 اسـت در مقام تعليم احكام و بيان آن         »ثوبين« دليل ديگر اين كه اين روايات مثل روايت       

 عـرف   عدم اختصاص فهم   . بفهمند )عليه السالم (از حكم امام  خود   موارد را    ديگرتا مردم،   
 همـان   .گواه بر ايـن مطلـب اسـت       ،   روايات آمده  به آن چه در   و عقال از اين گونه موارد     

بنـابراين،  .  حكم به عدل و انصاف براى پايان منازعه و اختالف اسـت            گذشت،گونه كه   
 اسـتفاده    زيرا از ايـن روايـات قاعـده كلـي          ؛به طور قطع بايد از مورد روايت تعدى كرد        

 )26/307ق، 1394: نجفي( .شود مى

 كـه كليـت قاعـده را     استانىاز جمله فقيه  )قدس سره (اللّه شيخ مرتضى حائرى      تآي
  :وي معتقد است. اند پذيرفته

ن المـال بينهمـا      أقر احـد بـأ      ثَم انّه يظهر من الرّواية حكم آخر و هو انّه لو          
ل فيستفاد منـه     فى مقام االستدال   )عليه السالم (يحمل على التنصيف و حيث انّه     

راد متعددة  فقاعدة كلّية و هى أنَ الوصية و الوقف المضافين إلى فردين أو أ            
  )307ق، 1418: حائري يزدي( ؛يحمالن على التسوية كما ال يخفى

 ايـن كـه     : شود  حكم ديگرى هم روشن مى    ) روايت دينار ( از اين روايت    
 بـر    به اشتراك مالي ميان خود وديگري يا ديگراني اقـرار كنـد،            اگر كسى 

ن روايت   در اي  )عليه السالم ( كه امام  شود و از آن جا      مىتوزيع عادالنه حمل    
  از ايـن روايـت     اى كلـى    قاعـده بر حكم به نصف است،      در مقام استدالل    

بر اين اساس كه اگر وصيت يا وقفى منسوب به دو نفـر             . شود  استفاده مى 
 .شود يا بيشتر باشد، به طور مساوى ميان آنان تقسيم مى

ه حقـوق مـالى اعـم از فـردى و           همـ  عدل و انصاف، كـه در         فقهي بنابراين، قاعده 
 در فقه اسـالم را موارد و مصاديق بسيارى  مختلف فقه كاربرد دارد و       ماعى در ابواب  اجت
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ن بيان شده است و اگر كليـت آ  قاعده ها براساس اينحكم آنبه دست آورد كه    مي توان   
هاى آينـده بـه        در بحث   كرد توان  مى ل را از آن استفاده    ئرا بپذيريم، حكم بسيارى از مسا     

بنـابراين، گذشـته از داليـل عامـه، اسـتدالل بـه روايـات              . دمصاديق آن اشاره خواهد ش    
بنـابراين، ترديـد   . تمام اسـت  اى كه ذكر شد، هم از نظر  سند و هم از نظر داللت              خاصه

، صحيح نيست و قاعده     است دينار ودعى    دربارهدر عموميت آن و تصور اين كه روايت         
 اي  قاعـده  انـد، بلكـه      كـرده  ن كه برخى تصور   اى خيالى، آن چنا     عدل و انصاف، نه قاعده    

اند و     خيالى ناميده  اين قاعده را   كه برخى از نويسندگان معاصر       ني عجيب ا  .حقيقى است 
د و   قاعده را قبـول نـدار      وياند كه      نسبت داده  )قدس سره (اللّه حائرى      آية به استاد محقق،  

دسـت  ،   حال آن كه پـيش از ايـن        !اند   قرار داده   اين محقق  مستند خود را تقريرات خطى    
ذكر كرديم كه صريحاً قاعده را پذيرفته و بـراى          خمس   از كتاب    خط آيت اهللا حائري را    

 براي نپذيرفتن قاعده عـدل وانـصاف،      ايشان  .  است  آن از وصيت و وقف مصداق آورده      
مي داننـد؛ درحـالي كـه        روايات صحيح    ديگرصحيح و معارض با     ناروايت ابن طرفه را     

 )عليـه الـسالم   (، بلكه حكم امام    نيست  روايات ديگر با    معارض  ابن طرفه ضعيف و    روايت
 از   را )الـسالم  عليـه (  حكـم امـام    افزون بر ايـن،   . مطابق است  با قواعد كلي  در اين روايت،    
بـه   )عليه السالم (امام از آن رو كه آن دو نفر در نزد             زيرا نمي توان دانست؛  جهت اصالح   
 و شاهد آن فرمود حكم به تنصيف ) الـسالم  عليه(، امام  اقامه بينه كرده بودند    گونه متعارض 

مـي  حمل بر تقيـه  را   معتبر سكونى    آنانتر اين كه      عجيب .است» فجعله بينهما «فاء تفريع   
وجـود   مخالف بـا قاعـده عـدل          زيرا روايتى  خواند؛ست   نادر  را بايد اين مطلب   كنند كه 

 .حمل كنيم  را بر تقيهآن آن را نفى كند تا اين كه ندارد

وحنيفه در مسئله تداعى دو درهم و مسئله دينار ودعى مطابق قاعده عـدل           اب فتواى 
، نشان دهنده وجود سيره عقالئيه بر حجيـت قاعـده           )عليه السالم ( با عدم ردع آن از امام     

آن را  ) عليـه الـسالم   (اند و امـام    كرده  است؛ زيرا مسلمانان به آن عمل مى       عدل و انصاف  
 .كنـد   داللـت مـى   )عليـه الـسالم   (ا شده از جانب امام      است، بلكه بر سيره امض      ردع نكرده 

 )78ق، 1420: كريمي قمي(
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  اصل يا قاعده فقهي؛عدل و عدالت

 چه در عبـادات و      ،مقصود از عدالت اين است كه شارع در تمام احكام دين اسالم           
 را و هـيچ حكمـى       كـرده رعايـت    جنبه عدالت فـردى و اجتمـاعى را          ،چه در معامالت  
  رو، از ايـن  . ى عدل و حكمت الهـى نيـست       مقتضظلم   زيرا   ؛ه است ردنكظالمانه تشريع   

  . نداردي است كه هيچ مورد تخلفي اصل،شود كه عدالت در تكوين و تشريع معلوم مى

و نيـز قاعـده عـسر و        » ال ضرر و ال ضرار فـى االسـالم        « وجود قواعد فقهى مانند     
 زيرا  ؛ حرجى است  وضاى اين قواعد نفى حكم ضررى        و مقت   شاهد بر اين مطلب    حرج،

ررى و   اصـل حكـم ضـ      .مي نمايـد   و حرجى خالف عدل و حكمت الهى         حكم ضررى 
 كـه   بـه شـمار مـي رود      قاعده عـدل    ى آنها   ا و اساس و مبن    حرجى در اسالم جعل نشده    

قـل انّ ربـى امـر       «: فرمايـد   قـرآن مـى   .  جعل نكرده اسـت    آن خالف    بر يخداوند حكم 

 . حكومت دارند، احكام  بر تمام ادلهدهادشي بنابراين قواعد )7/29 (»لقسط با

 ماننـد   ، اسـت  اشاهد ديگر بر اين مدع     ،مالحظه و مراجعه به احكام شريعت اسالم      
 آن احكامى كـه بـا ادلـه         ؛ قصاص ونيز احكام عبادات و معامالت       و  ديات ،احكام حدود 

بـراي  . فرمـوده اسـت   خالف عـدالت تـشريع ن  يهيچ كجا حكم  . قطعيه ثابت شده است   
ها ازمرد وزن    در كتاب حدود در حد زناى محصنه و غير محصنه بين افراد انسان             نمونه،

  . هستند و مرد و زن در حكم مساوى كردهرعايت عدالت 
اند و همين طور قرآن درباره قـصاص         و نيز در حد قياده و قذف مرد و زن مساوي          

با العبد و االنثى با االنثى      كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ با الحرّ و العبد           « :فرمايد  مى
 )2/177 (»باع با لمعروفخيه شىء فاتّأفمن عفى له من 

 بيـان   )10/27 ( و مـساوات در جـزاء سـيئه        )2/194(»اعتـدى « همين گونه آيـات   
 . قـصاص جـايز نيـست      گرنـه د قصاص كند بايد تساوى باشـد و        كه اگر بخواه   دارند مي

ز قصاص كردن و ديـه گـرفتن و عفـو            جوا توان گفت    مى ،عالوه بر اين آيات و روايات     
در  مرحـوم فـيض كاشـانى        . دليل بر عدل و حكمت و رحمت الهى اسـت          ،مطلق كردن 
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 نقل كـرده اسـت كـه در شـريعت حـضرت موسـى فقـط                 عوالى اللئالى  از   تفسير صافى 
 ديه دادن حتمى بوده و قتـل جـايز نبـوده            )ع(قصاص واجب بوده و در شريعت عيسى        

توانـد     دم هـم مـى      ولـى  ؛ز دانست ي هردو را جا   اسالمسهله  سمحه و  شريعت    ولى ،است
 بـا   )1/162 (.تواند عفـو مطلـق كنـد         همان طورى كه مى    ،قصاص كند و هم ديه بگيرد     
قرآن  فرموده   به ؛ همه جا رعايت عدالت شده است      كهشود    دقت در باب ديات ثابت مى     

 گيرند؟ نصف مردان ارث مي برند وديه مي) 4/10(»للذكر مثل حظ االنثيين«

 . با برهان عقلى ثابت است كه خداونـد متعـال در تكـوين و تـشريع عـادل اسـت                   
 پيـامبر    و يادر سنت و اجماع و سـيره قطعـي          دليل قطعى مانند قرآن است    ،  اينبرافزون  

 فقهـاى   عه و فتـاواى قطعـي      و نيز سـيره متـشر      )ع( معصوم مامانو ا صلى اهللا عليه و آله      
اين حكم تا ابد تغيير      . دو برابر زن است    دارد كه ديه مرد    داللت   از گذشته تا كنون   اسالم  

 چه مـا    ،نّى اين حكم بر اساس عدل و حكمت است        ابرهان يا دليل    نمي يابد؛ زيرا بنابر     
   . نهكنيم يامصالح آن را درك 

 ممكن  ؛رعايت عدالت در همه جا باهم متشابه باشد       ديگر آن كه ضرورت ندارد كه       
 آن را  ولـى    بگيـرد، لحت و حكمـت چيـزى را از زن          كيم بر اساس مـص    است خداى ح  

.  وجـوب نفقـه بـر مـرد         و زن در مقـام گـرفتن مهـر از همـسر           براي نمونه، . كندجبران  
  و مـي پـذيرد    خدشـه و اشـكال ن      هرگـز  حكم ارث زن و مرد و ديه زن و مرد            ،بنابراين

؛  اسـت  صـحيح بين مردان وزنان    قاعده مساوات   . افتي نخواهد    در آن راه   تغيير و تبديل  
 مراعات حقوقى است كه اسالم      ،دهد  چون منظور از عدالتى كه خداوند به آن دستور مى         

پايمـال نمـودن     دورى از    ،شناسـد و منظـور از پيراسـتگى از ظلـم            آن را به رسميت مـى     
 .خواند  معتبر مى آنها را اوحقوقى است كه

 مصاديق قاعده عدل و انصاف

، وجـوب عمـل     نـد اهكـرد  ين قاعده ذكر  مستند ا  فقيهان،  كه يبه موجب داليل خاص   
 اساس كلى    ترديد، يب. شود  اجتماعى مطرح مى   در امور فردى و      براساس عدل و انصاف   
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 اكثـر   ، امـا  به شمار مـي رود    و شكل عمومى فقه اماميه در جهت رعايت عدل و انصاف            
 قاعده در حقوق مردم، اعم از خـصوصى، اجتمـاعى، مـالى، سياسـى،               موارد جريان اين  

 و مـصاديق    اشـد بتواند     كلى مى  وجوه از اين رو، اين قاعده داراى        . است ديگر و   كيفرى
 .درباره آن مي توان يافت  در ابواب مختلف حقوق رابسيارى

ـ        ةمـساوا «هـاي     به قاعده  كلى آن وجوه  اما از    مـساواة  «،  »ة النّـاس فـى حقـوق االم

،  »م و فروجهم و امـوالهم     مساوات المؤمنين فى حرمة دمائه    «،  »المكلفين فى قوانين الشريعة   

: امـام خمينـي   (»النّاس مـسلطون علـى امـوالهم   «و » وجوب رد المظالم فى حقوق النّاس   «
اشاره كرد كه هر يك خود قاعـده فقهـى مـستقلى اسـت و               توان   مي )5/1475،  1378

 .طلبد اى مى بحث و بررسى جداگانه

  مصاديق ديگرى از اين قاعده

 احكام فقهى عدالت فقيـه      براى تشخيص مصاديق و    ،اى  سيد ميرفتاح حسينى مراغه   
دست آوردن مصاديق قاعده ضرورى اسـت       ه   كه براى ب   مي كند اى را بيان      ضابطهنامدار  

   :وي   مي نويسد. ايشان فرموده است
ظاهر فتاواى اصحاب اين است كه عدالت شرط اسـت در هرجـايى كـه               

ير و يا مـورد     فعل و يا قول شخصى مسقط از جانب غير و يا حجت بر غ             
 .امانت برمال غير ويا حق غيرباشد، در تمام اين موارد عدالت شرط است

مندرج است در اين ضابطه مصاديق زيادى، مانند عدالت شـاهد در بـاب              
شهادت، عدالت قاضى در باب قضاوت، عدالت كاتب، متـرجم، عـدالت            

دد، گر  عامل زكات، عدالت مقوم، عدالت مقسم كه از طرف امام تعيين مى           
بـان و   يب در عبادات، عدالت امين حاكم بـر مـال يتيمـان و غا             يعدالت نا 

مجانين، عدالت امين حاكم در گرفتن حقوق ماليه، عـدالت كـسى كـه از               
شـود و عـدالت نـاظر بـر      طرف حاكم براى نظارت بر موقوفات معين مى 

وصيت، عدالت وصي ميت بر مال اطفال و مجانين، عدالت كسى كه جدا             



259 

وق مالى را از مال مالك و لو وكيل باشد، عدالت شخصى كـه              كند حق   مى
گزارند، عـدالت امـام جماعـت و امـام جمعـه و               مالى را نزد او امانت مى     

اش اين است كه قول و يا عمل او حجت بـر غيـر                عيدين خالصه ضابطه  
 .باشد و يا مسقط از غير باشد و بايد او مسلط بر مال غير باشد

ى باشد كه شخصى براى خـودش انجـام دهـد،    ولى اگر تصرفات و اعمال 
عدالت در آنها معتبر نيست، مانند عدالت در اصل تكليف شرط نيست و             
نيز در انجام عبادات عدالت شرط است و نيز در انجام عقـود و ايقاعـات                

دليل اين امور اجماع تمام فقها اماميه اسـت كـه           . نيز عدالت شرط نيست   
دليـل دوم عمومـات و اطالقـات ادلـه          . در اين امور عدالت معتبر نيـست      

-همان. شود   چون ادله تكاليف عام است و شامل عادل و فاسق مى           ؛است

ق، 1417: اي  مراغـه ( .ه صحت عقود وايقاعات نيز عام اسـت       اى كه ادل    گونه

2/726-728(  
 :كنيم  به موارد ديگرى اشاره مى،اى  مراغهمرحومد در كالم مواراين  بعد از بيان 

اى فقهـى   هـ    در كتـاب   ه است و فقيهان بزرگوار،    ه در متن روايات آمد    مواردى ك . 1
. ، شـهيد و ديگـران  مسالك و  شرايع محقق حلى، صاحب:ماننداند،   به آنها پرداخته  مورد

له ثوبين و غيره كه در ضمن روايات بيان شد و به تكرار             ئله دينار ودعى و مس    ئمانند، مس 
 . نيازى نيست

ا صاحبان آن   م، چنان كه مقدار حرام معلوم، ام      ه به حرا   در بحث مال حالل آميخت     .2
 گـروه بـسيارى     .يان عدد محصورى قرار داشته باشند      در م  معلوم و نابه صورت مشخص    

 به توزيع بالسويه در ميان آنان معتقدند وحكـم قرعـه    براساس عدل و انصاف      از فقيهان 
، اماخود مرحوم سيد    ح شده  چند احتمال مطر   باره در اين    عروة الوثقى  در   .رانمي پذيرند 

  :ى، توزيع بالسويه را پذيرفته استيمحمدكاظم طباطبا
 اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم فى عدد محـصور ففـى                 

و وجـوب اجـراء      بارضائهم بأى وجه كان أ     وجوب التخلّص من الجميع و لو     
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زيـع ذالـك    و تو عليه أو استخراج المالـك بالقرعـة أ       حكم مجهول المالك    
 )4/26ق، 1419: طباطبايي( .خيرالمقدار بالسوية وجوه أقواها األ

 حاج شيخ عبـدالكريم     : مانند ،اند  هم آن را پذيرفته   عروه  نويسان بر    اى از حاشيه    عده
اللّـه    چينين آية اللّه نائينى، آقا ضياءالدين عراقى و هم        حائرى، سيدابوالحسن اصفهانى، آية   

ت با هـم     اگر چه ممكن است در بعضى از جزئيا        ايگانى و ديگران  اللّه گلپ   ى، آية بروجرد
هم كه نظر سـيد را در       )رحمه اهللا (حتى كسانى مانند امام خمينى    . اختالف نظر داشته باشند   

رت مجهـول   ، يا حكـم صـو      حل ديگرى مثل قرعه را برگزيده     له نپذيرفته و راه     ئاين مس 
، بلكه قاعده قرعه را براى تعيين       يرفتهپذاعده عدل و انصاف را      ، ق  المالك را جارى كرده   

 زيرا محل جريان قاعده     ؛ه كالم ايشان خالى از اشكال نيست      كند، اگر چ    مالك جارى مى  
  . مشتبهنه است  مشكلامورقرعه در 

 به تخلص ورهايي، بلكه  نكردهبه قرعه حكم  ،  لهئ در اين مس   )قدس سـره  (شهيد ثانى   
 حاصل نـشود،   تخلص از راه صلح       اگر د است و  معتق اگرچه از راه صلح      از راهى ديگر،  

شهيد ( . است  آن نكرده  رچه ايشان تصريح به   ،اگعمل كرد  عدل    قاعده  بايد به   تخلص براي

  . باور داردله به توزيع بالسويهئمسدر اين نيز نجانى الدين ز  فياض)2/135ق، 1410: ثاني

 .ه اختالف نظر دارند    در اين مسئل   عروه ، حاشيه نويسان بر   همان گونه كه اشاره شد    
 .به هر كدام آنها تمـام مـال را بدهـد          معتقدند، هر چند     از همه     به مطلب رضايت   بعضى
 چـون   ، بايد مـال بـه صـاحبش داده شـود          بنابر آن،  است كه    »على اليد  « قاعده اندليل آن 

  . آن مال مبتنى شده استيبر ادا غايت و پايان ضمانت

، اين وجه . ست وبايد فراغ يقينى حاصل شود     اشتغال ذمه ا   وجه ديگرعلم اجمالى به   
 . برادله احكام حكومت دارد»الضرر« چون قاعدهناپذيرفتني است؛ لزوم ضرردليل به

اند حكم مال مجهـول المالـك دارد و           آن است كه بعضى گفته    در مسئله   وجه ديگر   
تيقن قدر م مي نمايد؛ زيرا     اين وجه هم مردود      .تصدق كند  بايد از طرف مالك واقعى آن     

 مقـدار  در اين مسئله،  از تمام جهات مجهول باشد و         مجهول المالك اين است كه      از ادله 
 . اگر چـه متـشبه اسـت        هستند، معلوم نيزبه گونه اجمالي     مال معلوم است و صاحبان آن     
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  . جارى نيستدر اين صورتپس ادله مجهول المالك 
 )قدس سـره  ( و امام خمينى     اى از فقها مانند مرحوم آية اهللا حكيم          وجه ديگر كه عده   

و مخالفـت    كـه موافقـت احتمـالي     با قاعده قرعه اسـت        تعيين مالك  ،ندا ه قائل شد  بدان
كـه قاعـده     بـراى ايـن    ؛رسد   صحيح به نظر نمى    نيز اين نظريه    .آورد را درپي مي  احتماليه  
  قاعده قرعـه   . بلكه مشتبه است   ، نيست  كه اين مسئله چنان     امر مشكل است   بارهقرعه در 

 اقرب اين اسـت كـه از        .كه هيچ راه ديگرى وجود نداشته باشد      جاري مي شود   جايى   در
 چون عرف و عقال در جايى كه ممكـن          ،باب قاعده عدل و انصاف بين آنان توزيع شود        

 حكـم بـه     ،موارد دعوا و باب قضاوت و غيـر از آنهـا          در  نباشد مالك را تعيين كنيم و يا        
 گذشـت عموميـت قاعـده اثبـات         كه از اخبارى كه    عالوه بر اين   .كنند  عدل و انصاف مى   

 در مقام تعلـيم قاعـده       عليه السالم  چون مورد روايات خصوصيتى ندارد و امام         ؛شود  مى
شود و يـا قاعـده عـدل وانـصاف بـر آن        و علم اجمالى با اين عمل منحل مى        است كلي

 .حكومت دارد

هـا  بـه بعـضى از آن     قاعده پيدا كرد كـه      توان مصاديقى براى       در كتاب وصيت مى    .3
  :شهيد. شود اشاره مى

  ؛و الوصية لجماعة يقتضى التسوية اال مع التفضيل 
تـضا   اگر كسى چيزى را براى جماعتى وصيت كند، اين نـوع وصـيت اق             

كه خـودش كـسى       ها تقسيم شود، مگر اين    دارد كه به طور مساوى ميان آن      
 .را برترى دهد

بنـابراين،  . اوتى ميان مرد و زن نيـست      تف: دنويس هيد ثانى در شرح كالم شهيد مى      ش
بـراى  را   تفاوتى نيست كه ايـن وصـيت         ،وه مرد باشند، چه زن و چه مختلط       چه اين گر  

كه خودش كـسى را برتـرى         هاى خود، مگر اين      يا براى دايى    و  باشد  كرده عموهاى خود 
و  كه اين فتوا براساس عمل به قاعده عدل و انـصاف اسـت               گمان، بي )137همان،  ( .دهد

 يا وقفى   اگر وصيت و    خواهد بود،  گونه ل عمومىِ نفوذِ وصيت نيز و همين      مقتضاى دالي 
 .ه شود، چنان كه در كالم محقق حائرى گذشتفزودبه دو نفر يا بيشتر ا
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  :مورد ديگر از مصاديق اين قاعده. 4
ربعـين  اره إلـى أ    ولو قال لجيرانه قيل كـان لمـن يلـى د           الشرايعو قال فى     

  ؛جانب من كل ذراعاً
اند بايد تا چهـل ذراع از هـر            اگر براى همسايگان خود وصيت كند، گفته      

 )2/301ق، 1415: حلي(  .طرف صرف همسايگان خود نمايد

  را اين فتـوا  :  برگزيده است و شهيد ثانى     همين نظر را    لمعه شهيد اول هم در كتاب    
ـ   )2/137ق،  1410: شهيد ثاني ( . مي داند  مشهور بين علماى شيعه     مقتـضاى قاعـده    وا اين فت

 هـم وجـود داشـته       »االقرب فاالقرب «عدل و انصاف است، اگر چه در ميان همسايگان          
 .كند  داليل عمومى نفوذ وصيت نيز همين نظر را تأييد مى.باشد

در دعـواى   . جو كـرد  وتوان جست    مى  قضاء  از جمله مصاديق قاعده را در كتاب       .5
اللّـه     مثـال، آيـة    بـراي . انـد   صيف حكم كـرده   امالك، مواردى وجود دارد كه فقيهان به تن       

  :دگوي ر صورت چهارم دعواى امالك مى د)قدس سره(خوئى 
 منهما بينة على أن المال لـه        يضا قد يكون لكلّ    و اما الصورة الرابعة ففيها أ     

خرى تكون الحدهما و ثالثة التكون بينة اصال فعلى االول ان حلفا جميعا             و اُ 
 بينهما نصفين و ان حلف احدهما و نكل اآلخر كـان    او نكال جميعا كان المال    

المال للحالف و على الثانى لمن كانت عنده البينة و على الثالث فـان حلـف                
احدهما دون اآلخر فاالمال له و ان حلغامعاً فالمال المال بينهمـا نـصفين و ان        

 )1/56ق، 1396: خوئي( .لم يحلفا كذالك اقرع بينهما

 وجـود دارد كـه مـال از         ى براى هر دو نفر بينه     در صورت چهارم نيز گاه    
 آنِ هر دوست و گاهى براى يكى از آنها بينه وجود دارد و گـاهى هرگـز                

در صـورت اول اگـر هـر دو سـوگند           . اى براى هيچ يك وجود ندارد       بينه
بخورند و يا هر دو از اداى سوگند خوددارى ورزند، مـال ميـان آنـان بـه                 

سوگند بخورد و ديگرى خوددارى كند،      شود و اگر يكى       نصف تقسيم مى  
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شود كه سوگند خورده است و در صـورت دوم، مـال              مال از آن كسى مى    
اى   از آن كسى است كه اقامه بينه كند و در صورت سـوم كـه اصـال بينـه                  

سـت و اگـر هـر دو        آنان سوگند بخورد، مال از آن او      نيست، اگر يكى از     
شود و اگر هيچ يـك        مت مى سوگند بخورند، مال بالمناصفه ميان آنان قس      

 .شود سوگند نخوردند، مالك به وسيله قرعه تعيين مى

 نخست  :اند   كرده حكم له، به تنصيف  ئخالصه كالم اين كه ايشان در دو صورت مس        
جايى كه هر دو سوگند بخورند و دوم جايى كه هر دو خوددارى كنند، امـا در صـورت                   

ند نخورند، نظر ايشان اين است كـه بـا          اى در كار نيست، اگر هيچ يك سوگ         آخر كه بينه  
 ، عدم ترجيح يكـي     دليل آن را عموم قاعده قرعه       المنهاج ةتكمل شود و در    قرعه تعيين مى  

 هـم صـحيح بـه نظـر         آن. انـد  بـودن  ذكـر كـرده      خالف نظر مشهور فقيهـان      بر ديگرى   
انـد،    ه چنان كه گفته شد و در بحث قاعده قرعه هم فقيهان بزرگوار فرمود              زيرا ؛رسد  نمى

توان از راه قاعده عـدل و          زيرا مى  ؛امر مشكل است و اين جا مشكل نيست        دربارهقرعه  
هاى ديگر هـم امكـان تخلـص          توان گفت از راه     حتى مى . انصاف مال را به مالك رساند     

؛ ريان قاعده قرعه نيـست     مثال، امر به صلح شود و در حقيقت محل ج          براي. وجود دارد 
 . رسد  نوبت به آن نمىزيرا

اشكال ديگر اين است كه اين صورت با دو صورتى كه هر دو بينه داشته باشـند و                  
 بـه   اگـر آن جـا    . نـد، تفـاوتى نـدارد      و يا هر دو از سوگند خـوددارى كن         نمايندتعارض  
شـويم، در  معتقـد  به قرعـه  نيز همين حكم را دارد و اگر        شويم، اين جا    معغتقد  تنصيف  

. انـد   نگفتـه چنـان    و حال آن كه مشهور فقيهـان         آن دو صورت هم بايد قرعه حاكم شود       
بينه يا دو سـوگند      جايى است كه دو       مدار و جريان قاعده در كتاب قضا       خالصه اين كه  
 و يا هر دو خوددارى كنند و سوگند نخورند كـه در ايـن صـورت،                 نمايندباهم تعارض   

 . بايد براساس قاعده عدل و انصاف عمل شود
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 ا قاعده قرعهرابطه قاعده عدل و انصاف ب

 مشكل  ، حقوق افراد باهم   در تزاحم شود كه     با تأمل در داليل قاعده قرعه روشن مى       
شـود تـا      قاعده قرعـه جـارى مـى       ، براى رفع اختالف و تزاحم      راه ديگر  بودن امر ونبود  

 مثال، اگر كسى در مساهمه و قرعـه انـداختن           رايب. دگردمشكل و اختالف موجود حل      
  :فرمايد تأمل كند، خداوند مى)لسالمعليه ا(حضرت يونس نبى 

  ؛»فَساهم فَكانَ مِنَ الْمدحضِينَ« 
 ميـان   ) يونس پس از استقرار در كشتى و در معرض خطر قرار گـرفتن،             (

 .اهل كشتى قرعه انـداخت، امـا خـود از جملـه غـرق شـوندگان گرديـد             
)37/139( 

 از  عضوىآنها  روشن است كه براى نجات اهل كشتى امكان نداشت كه هر يك از              
امـر  . اعضاى بدن خود را بدهد تا طعمه نهنگ شود و اهل كـشتى بـه سـالمت بگذرنـد         

بنابراين، به قاعده قرعه روى آوردند كه بـه         . مشكل بود و راهى جز اين ، وجود نداشت        
 .نام يونس نبى در آمد

ـ  1»»القرعة لكل امر مـشكل    « :اند كرده كه نقل     در روايات عامه  قرعه  چنين  هم  اره درب
 ،از ايـن رو   .  نباشد، قرعه مـي گيرنـد      كه راه ديگرى براى رهايى    گاه  آن .امر مشكل است  

، بر اين اسـاس   . ه قرعه نخواهد رسيد   اگر راه يا قاعده ديگرى وجود داشته باشد، نوبت ب         
قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه مقدم است و به عبارت ديگر، قاعده قرعه در طـول                  

 . رار داردقاعده عدل و انصاف ق

بنابراين  .شود   استفاده مى   نيز اى اخبار قرعه    بر قاعده قرعه از پاره    بر تقدم اين قاعده     

                                                            
ظاهراً روايتي با اين عبارت وجود ندارد بلكـه اصـتيادي اسـت كـه از طـرف فقيهـان اماميـه از مجمـوع                         . 1

 منعقـد شـده     روايات باب قرعه فقط در صحيح بخاري ج سوم بابي به عنوان باب القرعه في المـشكالت                

 .است
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 به شـمار نمـي    امارهقرعه  زيرا؛ه قرعه به مالك كشف از واقع نيستيت قاعد حج اخبار
 و از  مـي نمايـد   نزديـك بـه عـدالت   قرعه.  بلكه قاعده فقهي و به منزله اصل است       .رود

 .ميل و هواى نفس اشخاص دور استعمل بر طبق 

  :  مثال، در روايت ابن مسكان آمده استرايب

و أنا عنده عن مولودٍ ليس بذكر و ال اُنثى ليس له إلّـĤ              ) ع(سئل ابو عبداللّه    
دبر كيف يورث، فقال يجلس االمام و يجلـس عنـده اُنـاس مـن المـسلمين                 

ه ثم قال و أى قـضية  فيدعون اللّه و يجال السهام عليه على أى ميراث يورث    
فـساهم فكـان مـن      «: أعدل من قضية يجال عليه السهام يقـول اللّـه تعـالى           

 )1، ح 4، ب ميراث الخنثي، ب 26ج : حر عاملي( ؛»المدحضين

 بودم كه از ايشان درباره كودكى كه به دنيا          )عليه السالم (من نزد امام صادق     
شت، پرسيده شد كـه ارث  آمده بود و نه پسر بود و نه دختر و فقط دبر دا 
بـرد و يـا سـهم دختـر را؟            او چه مقدار است؟ و آيـا سـهم پـسر را مـى             

در ) قاضـى  ()عليـه الـسالم   (در ايـن مـسئله امـام      : فرمودنـد  )الـسالم  عليه(امام
نـشينند و قرعـه       نشيند و گروهى از مردم نيز پيرامـون او مـى            مجلسى مى 

رسد و اگر بـه       سر به او مى   اگر قرعه به نام پسر در آمد، ارث پ        . اندازند  مى
چـه حكمـى از قرعـه       : آن گـاه فرمـود    . نام دختر بيرون آمد، سهم دختـر      

حـضرت يـونس نبـى قرعـه        : (تر است  و خداوند فرمـوده اسـت          عادالنه
 .»خود از غرق شدگان قرار گرفت«و ) انداخت

محل جريان قاعده قرعه جايى است كه امر مـشكل باشـد، ماننـد              ،   اين روايت  بنابر
د و دوم ايـن كـه       كـر  عمل   بايد  به قرعه  ،ه يونس، نه اين كه هر جا اشتباهى رخ داد         قضي
 زيـرا   ؛اقرب به عدالت اسـت    قرعه   كشف از واقع نيست، بلكه       براييت قاعده قرعه    حج

 قرعـه پـسر يـا دختـر بـودن اثبـات              با ،اد شده ي در مورد    گرنهراه ديگرى وجود ندارد و    
 جـز ايـن راهـى وجـود          زيرا ؛دشو ظاهر حل مى  سب   بلكه امر مشكل را بر ح      ،دگرد نمى
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 ، ديگـر مـشكلى نيـست      ،البته اگر خود فرد به مثل گرفتن سهم دختر راضى شود          . ندارد
حاصل كالم اين كه عمل بـه قرعـه         . ضرورت ندارد يعنى در صورت تراضى ديگر قرعه       

ه در صورتى است كه قاعده عدل و انصاف نباشد و با وجود اين قاعده، نوبت بـه قاعـد                  
 .رسد قرعه نمى

 نتيجه 

  و  قاعـده فقهـي    منزلـه موميت قاعده عدل و انصاف به       ، ع  داليل عام و خاص    بنابر
كند، نه ايـن كـه         آن را تأييد مى     نيز  به عالوه، عرف و سيره عقال      .مانند ساير قواعد است   

، بلكـه روايـات     باشدردعى نشده و عدم ردع دليل بر امضاء          )السالم عليهم(از جانب امامان  
دليل است و موارد و مصاديق بـسيارى هـم           بسيارى وجود دارد كه بر امضاى قطعى آن       

اى از    ه وجـود دارد كـه بـه پـاره         وصيت، وقف، صلح و غير     ، مانند در ابواب مختلف فقه   
 .ها اشاره شدآن

گذشته از آيات قرآن و روايات بسيارى كه تحت عنوان عدالت و يا انصاف رسيده               
داللـت  و   كه به آنها اشاره شد و از لحاظ سـند            يروايات خاص  مباحث پيشين آمد،     و در 

 و بـسيارى از     بـه شـمار مـي رونـد       ، دليل بر عموميت قاعـده       هستندنيز معتبر و روشن     
 در مقـام     را  كـه ايـن روايـات       از آن جـا    فقيهـان  .اند  فقيهان به عموميت آن تصريح كرده     

 كـه در     را  ثوب يا چيزهاى ديگـر      مواردى مثل دينار،   ، مي دانند  ل يا در مقام تعليم    استدال
 شمارند مي از باب ذكر مصداق       را ، بلكه همه   نمي دانند  تيخصوصداراي  ،  روايات آمده 

 حقـوق مـالى      در ساير كاالهـا و     مي كنند كه  ها استفاده      از آ   را و عموميت و كليت قاعده    
 مجـراى   يرا ز ؛واعد، مانند قاعده قرعه مقدم است      اين قاعده بر ساير ق     .رود ميبه كار   نيز  

د، امـا ايـن قاعـده در        ر كه راه ديگرى وجود ندا     به شمار مي رود   قاعده قرعه امر مشكل     
  در  حتى  و  اشاعه يا غير آن، مشترك باشد      گونه كه حقوق افراد به      رود  به كار مي   مواردى

 مانند مال حـالل آميختـه بـه         ،دو نفر و يا عدد محصور مشتبه است       مواردى كه امر ميان     
 .ه پيش از اين گذشت چنان ك-حرام
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بـا رعايـت    ، او   عده و محل جريان آن بر فقيه ماهر       پس از روشن شدن عموميت قا     
 ايـن قاعـده را نيـز    ، بايـد  ندارداى لى كه نص خاص و ويژه ئمساهمه موازين اجتهاد در     

له تخلص  ئمثال، مس راي  ب. رعايت كند و با توجه به آن احكام را اجتهاد و استنباط نمايد            
خالصى هاي    راه )قدس سره (، مانند امام خمينى     رام كه بسيارى از فقيهان امامي      ح از رباى   

 خداونـد   .الم و حكمت حرمت ربا منافـات دارد        با روح اس    زيرا ؛دانند  از آن را جايز نمى    
 ، ي بنابراين، زيادى در ربا به هـر شـكل         )2/279 (»التظلمون و ال تظلمون   «: فرموده است 

 . با اين آيه سازگار نيست

شـمارند،    هاى تخلص از ربا را جايز مى         كه راه  ا در پاسخ گروه بسيارى از فقيهان      ما
ـ .  عـدل و انـصاف سـازگار نيـست         بايد گفت كه اين امر بـا قاعـده          مثـال، بعـضى     رايب

گويند اگر در رباى معاملى چيز اندكى مانند يك قوطى كبريـت بـه يـك مـال گـران                      مى
  مسئله  اين .گردد شود، از ربا بودن خارج مى      قيمتى ضميمه و فروخته يا اجاره و يا صلح        

 آن   و نماينـد ضميمه   مانند اين كه يك كيلو قند را به صد كيلو گندم             ،بسيار مشكل است  
 بـا اين مـسئله    اقعاً رباى حرام نيست؟ آيا       و  اين مسئله  آيا. ندرا با دويست كيلو معامله كن     

  سازگار است؟)2/279 (»فلكم رئوس اموالكم التظلمون و التظلمون«آيه شريفه 

ون  چـ  بنـابر فتـواي برخـي،      كه   مي نمايد تر از آن  بيع اسكناس به اسكناس           روشن
، بنابراين اگر كسى يك عـدد        نيست  مكيل و موزون   واسكناس از جمله معدودات است      
 زيـرا از    ؛اس هزار تومـانى بفروشـد، صـحيح اسـت         اسكناس هزار تومانى را به ده اسكن      

ت؟  آيا اين گونه معامالت جز ظلم و ستم چيز ديگـرى اسـ             .به شمار مي رود   معدودات  
؟ آيا نتيجه اين گونه معامالت تباه كردن قانون حرمت           دارد يآيا با قاعده عدالت سازگار    

 خالصه اين كه    .، نيز چنين بايد گفت    هاى خالصى از ربا      حيله ديگردر مورد   ربا نيست؟   
 .ده را هم در نظر گرفتپس از رعايت همه جوانب در صدور فتوا بايد اين قاع

  :نويسد امام خميني  مي
 ذكروا للتخلص من الربا وجوهاً مذكورةً فى الكتب و قد جددت النظـر فـى               
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امـام  ( ن الربا غيـر جـاير بوجـه مـن الوجـوه؛           المسئله فوجدت أن التخلّص م    

  )1/538تا،  بي: خميني

ما من در آنها    اند، ا   ها آورده   ا در كتاب  هايى را براى تخلص از رب       فقيهان راه 
 و به اين نتيجه رسيدم كه تخلص از ربـا بـه هـيچ وجـه                 دوباره نگريستم 
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