منزلت عدالت در هندسة معرفت فقهی

و تأثیر آن در مناسبات میان فقه و اخالق از منظر شهید مطهری
علی شیروانی

چکیده
براساس ِ
اصل قاعدۀ مالزمۀ میان حکم عقل و حکم شریعت اسالمی (کل ما حکم به العقل حکم بـه
الشرع؛ هرچه را عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم میکند) کـه در اصـول فقـه شـیعی مـورد
پ یر

بیشتر اصولیون قرار گرفته ،عقل یکی از منابع شریعت به شمار مـیآیـد ،یعنـی مـیتـوان از

طریق آنچه عقل میفهمد به حکم شرعی فقهی دست یافت .از نظر فقیهان شیعه نیکویی و شایستگی
عدالت و زشتی و ناشایستگی ظلم مهمترین حقیقتی است که عقل برای دستیابی بـه حکـم شـریعت
میفهمد و بر این پایه ،به طور طبیعی انتظار میرود اصل عدالت از منزلتی مهـم در هندسـۀ معرفـت
فقهی برخوردار باشد ،این در حالیست که متاسفانه فقه موجود چنین نیست استاد مطهری با اظهـار
ناخرسندی از این واقعیت ،همین امر را منشـأ بسـیاری از کاسـتیهـا و بنبسـتها در فقـه موجـود
دانسته و علت آن را لبۀ تفکر ن

گرایی در فقیهان میشمارد؛ ل ا میکوشد با تنقیح مبانی و مبـادی

الزم برای قرار دادن اصل عدالت در جایگاه شایستۀ خود ،زمینۀ مناسب برای تمسـک حـداکثری بـه
این اصل را برای سامان دادن احکام فقهی و نظام شریعت اسالمی فراهم سازد .در ایـن مقالـه مبـانی
موردنظرشهید مطهری و اثر آن در چگونگی رابطۀ فقه با اخالق مورد توجه قرار گرفتـه و پـارهای از
چالشها و پرسشهای پیشروی آن ارزیابی میشود.
کلیدواژهها :اصل عدالت ،عقل و فقه ،قاعدۀ مالزمه ،حسن و قبح عقلی ،فقه واخالق ،مطهری.
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طرح بحث

بحث دربارۀ عدالت همواره مرکز توجه اندیشمندان و د د ۀ عمومی آدمیان بوده اسـت
و در زمان حال نیز بخش مهم و قابل تـوجهی از مباحـث را در حوزههـای گونـاگون و
متنوع (مانند فلسفۀ اخالق ،فلسفۀ سیاسی ،فلسفۀ دین ،فلسفۀ حق ،فلسفۀ حقـوق ،علـم
کالم ،فقه و اصول فقه) به خود اختصاص داده است .در هریک از این رشتههای دانشـی
کوشش میشود دربارۀ آن جنبه از عدالت که با موضوع و مسائل آن رشته مرتبط اسـت،
بحث و بررسی و روشنگری شود و البته در ورای مسائل و مباحث خاص عدالت در هر
رشته و مقدم بر آن ،یک سلسله پرسشها و مباحث عام نیز در باب عـدالت وجـود دارد
که مبانی و مبادی مباحث خاص عدالت را تشکیل میدهد و از اینرو ،مباحث عدالت را
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۷۱

میتوان در دو بخش کلی قرار داد :مباحث عام عدالت و مباحث خاص عدالت.
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شهید مطهری نیز توجه ویژهای به موضوع عدالت و مسائل پیرامـون آن داشـته و بـه
مناسبتهای گوناگون در این بـاره اندیشـیده و کوشـیده اسـت ضـمن نقـد و بررسـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در عرصههای دیگر نیز میتوان نظیر این تفکیک میان مباحث عام و مباحـث خـاص را مشـاهده کـرد.
برای نمونه ،در معرفتشناسی ،بخشی از مباحث جنبۀ عمومی دارد و اختصـاص بـه حـوزۀ خاصـی از
معرفت ندارد ،مانند مباحث معطوف به خـود «معرفـت» و شناسـایی حقیقـت آن ،بررسـی مؤلفـههای
تشکیلدهندۀ معرفت (باور ،صدق ،توجیه) و منابع معرفت بخش دیگر به بررسی ویژگیهای «معرفت»
در حوزههای خاص مانند معرفت دینی و دانش تجربی میپردازد .نمونۀ دیگر فلسفۀ علم اسـت کـه در
بخش مباحث عام ،همۀ علوم را شامل میشود و در بخش دیگر به مباحث خاص علوم طبیعـی و علـوم
انسانی به عنوان دو قلمرو متفاوت دانش میپردازد و در مرحلۀ سوم ،مباحث خاص هریک از رشتههای
علوم طبیعی (فلسفۀ علم فیزیک ،فلسفه علم پزشکی و )...و علوم انسانی (فلسـفۀ علـم اقتصـاد ،فلسـفۀ
علم روانشناسی و )...را جداگانه بررسی میکند.

دیدگاههای گوناگون ،پاسخهای خود را به عنوان یک متفکـر مسـلمان بـه پرسـشهای
متنوع مطرح دربارۀ عدالت ،هم در حوزۀ مباحث عام و هم در حوزۀ مباحث خـاص آن،
ارائه دهد .البته روشن است که انتظار فراگیری و شمول کامل مباحث و مسائل عدالت از
سوی ایشان انتظاری واقعبینانه نیست ولی میتوان گفت آموزههـای الزم بـرای ترسـیم

مطهری دربارۀ عدالت و سازماندهی و عرضۀ آن در قالب یک ساختار منطقی و منظومۀ
فکری منسجم و سپس تحلیل و ارزیابی انتقادی توأم با بیـان مبـانی و لـوازم آن و آنگـاه
مقایسۀ آن با دیدگاههای اندیشمندان قدیم و جدید .بیشک گامی مـؤثر در راه تعمیـق و
گستر

مباحث عدالتپژوهی ،به ویژه عدالتپژوهی اسالمی خواهد بود.

احمد واعظی ،که پیشتر دو اثر ارزنده در حوزۀ عدالتپژوهی ،به نامهای جـانرالز از
نظریۀ عدالت تا لیبرالیسم سیاسی و نقد و بررسی نظریههای عدالت ،از او منتشـر شـده،
اخیراف با تألیف کتابی به نام مطهری و عدالت کوشیده است گامی مبارک و ارزشمند ولی
مقدماتی در این راه بردارد .این مقاله با نظری انتقادی به آنچه در فصل دوم آن بـا عنـوان
«مطهری در سیمای نظریهپرداز عدالت» آمده است ،میکوشد جایگاه بایسته و شایستهای
را که از نظر شهید مطهری باید «عدالت» در هندسـۀ معرفـت فقهـی و احکـام شـریعت
اسالمی داشته باشد ،نشان دهد.
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 .1بررسی انتقادی نکات مهم مطرح در فصلهای دیگر این اثر در این مجال نمیگنجد.
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نقشۀ راه عدالتپژوهی در آثـار ایشـان وجـود دارد .گـردآوری تـأمالت و آرای شـهید

۷۰

تفاوت دیدگاه حکیمان مسلمان با متکلمان شیعی و معتزلی در باب حسن و قبح

«استاد مطهری اصل عدل در فرهنگ اسالمی را به عدل الهی و عدل انسانی تقسیم میکند
و عدل الهی را شامل عدل تکوینی و عدل تشریعی میداند .آنگاه عدل انسانی را به عـدل
فردی و اجتماعی تقسیم میکند ...مرحوم مطهری در کتاب عدل الهـی ]کـه مهمتـرین و
گستردهترین تحقیق وی در زمینۀ عدالت است[ همسو بـا فالسـفۀ اسـالمی و متکلمـین
شیعی و معتزله ،از سریان عدالت در نظام هستی دفاع نظری و مسـتدل میکنـد و بـر آن
است که حکمت الهی و عدل خداوندی اقتضا میکند که آفرینش و هستی عالم و مراتب
ل او نظر اشاعره را رد و انکـار میکنـد»
وجودات برحسب موازین عدالت باشد .در مقاب ْ
(واعظی ۱۱ :۱۰۷۹ ،و .)۱۰
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البته باید توجه داشت که هرچند حکمای اسالمی و متکلمین شیعه و معتزله در رد

(مطهری۵۰ /۱ :۱۰۵۱ ،ـ .)۵۹مشرب حکمای اسالمی را از مشرب متکلمان شـیعی و

۷۴

معتزلی جدا میکند و همدلی و موافقت دیدگاه خود با حکمای اسالمی را با صراحت

و نفی دیدگاه اشاعره در باب حسن و قبح متفقاند ،امـا برحسـب روایـت معـروف از
دیدگاه حکمای اسالمی ،تفاوتی بنیادین میان آرای ایشان با متکلمین شیعی و معتزلـی
در این خصوص وجود دارد که نباید از آن فلت ورزیـد .شـهید مطهـری بـر همـین
اساس در عدل الهی وقتی رو ها و مشربها در مسألۀ عدل الهی را بررسـی میکنـد

بیان می کند و در سراسر کتـاب براسـاس دیـدگاه ایشـان بـه حـل و فصـل مسـائل و
چالشهای مطرح در باب عدل الهی میپردازد .اشکال عمدۀ متکلمان معتزلی و شـیعی
از نظر وی آن است که آنان «معتقدند که اصل حسن و قبح اشیام ،همانطور که معیار و
مقیاس کارهای بشری است ،میتواند معیار و مقیاس افعال ربوبی قرار گیرد ،و له ا در

مسائل الهیات ،همواره این اصل ،مورد استناد این گروه قـرار میگیـرد ...امـا حکمـای
الهی از راه دیگر رفتهاند  ...حکمای الهی منکر حسن و قبح عقلی نیستند و نظر اشاعره
را مردود میشمارند ،اما محدودۀ این مفاهیم را حوزۀ زندگی بشری میدانند و بس .از
نظر حکمای الهی مفاهیم حسن و قبح ،در ساحت کبریایی به عنوان مقیاس و معیار راه
ندارند ،افعال ذات باری را با این معیارهـا و مقیاسهـا کـه صددرصـد بشـری اسـت

ایشان هرچند در اینجا حکما را طرفدار حسن و قبح عقلی میشمارد ،اما باید توجـه
ِ
بودن حسن و قـبح نـزد حکمـا بـا معنـا و مفهـوم آن نـزد
داشت که معنا و مفهوم عقلی
ال متفاوت است .این متکلمان حسن و قبح افعال را صـفتی
متکلمان شیعی و معتزلی کام ف
ذاتی و عینی و خارجی برای افعـال بـه عنـوان امـوری نفسـی و مطلـق و دارای ثبـوتی
نفساالمری میدانند که از طریق عقل فهمیده و کشـف میشـود ،در حـالی کـه از نظـر
حکما ،بنابر روایت مطهری« ،1حسن و قبح ...اندیشهای اعتباری است نه حقیقـی .ارز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آیت لال صادق الریجانی از جمله کسانی است که روایتی متفاوت از دیدگاه حکیمـان اسـالمی در ایـن
موضوع ارائه میکند .وی پس از نقل کلمات ابن سینا و شرح و توضیح آن ،دو روایت و برداشت از این
عبارتها را بیان می کند .در روایت نخست ،قضایای حسن و قبح و باید و نباید اخالقـی از مشـهورات
ِ
استاد عالمه طباطبایی این روایـت
است و واقعیتی جز تطابق آرام و بناهای عقال ندارد (محقق اصفهانی،
را صحیح میداند) ،اما در روایت دوم« ،قضایای اصلی اخالق نظیر قبح ظلم و حسـن عـدل و امثـال آن
بدیهی و ضروری است و اینکه حکما آن را جزم مشهورات دانستهاند منافاتی با این جهت نـدارد ،چـه
اینکه قضیهای واحد میتواند هم جزم مشهورات باشد و هم جزم یقینیات که مقدمات برهاننـد (صـادق
الریجانی 14 :1731 ،و  .)11کسانی مانند عبدالرزاق الهیجی در سرمایۀ ایمان (الهیجـی-59 :1731 ،
 )61و مهدی حائری در کاو های عقل عملی (حائری )119 :1731 ،و نیز صادق الریجانی در مقالـۀ
یاد شده از این برداشت جانبداری میکنند.
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نمیتوان تفسیر کرد» (همان.)۵۶ /۱ :
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اندیشۀ اعتباری ،ارزشی عملی است نه علمی و کشفی»( .همان) .به دیگر سخن ،حکمـا
ذاتی بودن حسن و قبح را به معنای موردنظر متکلمان نمیپ یرند 1و به همین دلیل نحوۀ
کشف عقلی آن نیز از نظر ایشان به گونهای دیگر است.
در دیدگاه متکلمان معتزلی حسن و قبح وصفی نفسی و مطلـق بـرای امـوری ماننـد
راستگویی و درو گویی ،امانتداری و خیانت در امانت ،سخاوت و بخل اسـت و در
دیدگاه حکیمان اسالمی وصفی است که بسته به مورد آن ممکن است اطالق و ثبـات و
دوام داشته باشد و یا نداشته باشد که در این صورت امری نسبی خواهد بود.
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عنایــت بــه ایــن نکتــه از ایــن جهــت مهــم اســت کــه جایگــاه وجودشــناختی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1به همین دلیل است که شهید مطهری در عبارت پیشگفته نقطۀ اشتراک میان حکما و متکلمـان شـیعه و
معتزلی را پ یر

حسن و قبح عقلی میداند و ذکری از حسن و قبح ذاتی به میان نمیآورد.

 . 1الزم به توضیح است که نسبی دو اصطالح دارد که یکی اعم از دیگری است .نسبی در معنـای عـام ،در
برابر حقیقی و نفسی ،معنا و مفهومی است که در آن اضافه و نسبت چیزی به چیزی ملحـوظ نیسـت ـ
مانند مفهوم حیات ،وجود ،سفیدی ،شادی ،گرسنگی ـ و یـا آنکـه مفهـومی اسـت کـه شـیم خـود
فینفسه و بیآنکه اضافه و نسبتش با چیزی دیگر سنجیده شود به آن متصف میگردد ،ماننـد علـم ،کـه
گرچه همواره متعلقی دارد که به آن اضافه میشود (معلوم) ،ولی اتصاف یا عدم اتصاف الـف بـه عـالم
بودن به چیزی امری مطلق ،حقیقی و یراضافی است ،برخالف بزرگی و کوچکی .اما نسبی در معنـای
خاص ،در برابر مطلق ،معنا و مفهومی است که اوالف به معنای نخست نسـبی اسـت ،یعنـی در آن نـوعی
اضافه و نسبت ملحوظ است ،و ثانیاف شمول و فراگیری ندارد« .مطلق» اگر در برابر نسبی بـه معنـای دوم
باشد اعم از مطلق در برابر نسبی به معنای اول است ،چون نقین اخ

 ،اعم از نقین اعم است.

حسن و قبح از دیدگاه متکلمان معتزلی اوصافی ذاتی برای موصوفهای خود هستند و از این جهت به هر
دو معنا یرنسبیاند ،اما در نظر حکیمان به معنای اول ،اموری نسبیاند ـ زیرا یک عمـل وقتـی بـه ایـن
اوصاف متصف میشود که با آثار و نتایج مترتب بر آن سنجیده شود ـ هرچند به معنای دوم ،در برخـی
موارد یا براساس برخی دیدگاهها مطلقاند و در برخی موارد و یا براساس دیدگاهی دیگر نسبیاند.

معرفتشناختی اصل عدالت را (یعنی حسن و نیکویی و شایسته و بایسته بودن عـدالت
را که به صورت جملههایی مانند« :عدل نیکوست» و «باید عدالت ورزید» بیان میشـود)
نزد نظریهپرداز عدالت مشخ

میکند .با توجه به این مقدمه باید ببینیم اصل عدالت در

نظر شهید مطهری چه جایگاهی در نظام تشریع اسالمی دارد و یا باید داشته باشد.
جایگاهشناسی عدالت در نظام تشریع و فقه اسالمی

ِ
است[ ِ
مفاسد واقعی و عینی و خارجی و درنتیجـه ،متـأخر از اصـل عـدل
تابع مصالح و
میباشد و براساس عدالت سامان یافته است و فقه نیز ]به عنوان علم کاشـف از احکـام
واقعی شارع[ باید بر همین پایه سامان یابد .با وجود این ،فقه موجود شیعی بر این اساس
شکل نگرفته و به جای آنکه عدالت مقیاس احکام فقهـی باشـد ،احکـام فقهـی مقیـاس
عدالت قرار گرفته است و علت ایـن امـر ،عـدم اسـتمرار جریـان عقـلگرایی در میـان
مسلمانان اعم از شیعه سنی و لبۀ ن

گرایی در جهان اسالم بوده است (واعظی:۱۰۷۹ ،

۱۰ـ.)۱۶
شهید مطهری معتقد است در فقه امرو ِز ما بنبستها و تضـادهایی وجـود دارد ،کـه
خاستگاهش انکار یا بیاعتنایی به اصل عدل در اندیشههاست .این انکـار یـا بیاعتنـایی
«مانع شد که فلسفۀ اجتماعی اسالم رشد کند و بر مبنای عقلـی و علمـی قـرار بگیـرد و
راهنمای فقه قرار گیرد؛ ]درنتیجه [،فقهی به وجود آمد یرمتناسب با سایر اصول اسالم و
بدون اصول و مبانی و بدون فلسـفۀ اجتمـاعی .اگـر ُحریـت و آزادی فکـر بـاقی بـود و
موضوع تفوق اصحاب سنت بـر اهـل عـدل پـیش نمیآمـد و بـر شـیعه هـم مصـیبت
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در نظر شهید مطهری احکام شریعت اسالمی ]در واقع و آنگونه که شـارع جعـل کـرده

۷۵

اخباریگری نرسیده بود ،ما حاال فلسفۀ اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنـا
شده بود و دچار تضادها و بنبستهای کنونی نبودیم» (مطهری.)۱۷۳ /۰ :۱۰۵۹ ،
مسألۀ چگونگی ابتنای فلسفۀ اجتماعی اسالم بر اصل عدل (و یـا بـه تعبیـری ،شـاید
عامتر و دقیقتر ،بر حسن و قبح عقلی) و نیز چگونگی تأثیر فلسفۀ اجتماعی اسالم (و به
بیانی دیگر ،حکمت عملی اسالم) بر شریعت اسالمی و احکام فقهی نکتهای بسیار مهـم
و شایان توجه است که در مطهری و عدالت مجال بسط و تدقیق نیافته و بـا سـکوت از
کنار آن عبور شده است.

1

اما دربارۀ مسألۀ رابطۀ اصل عدل با فقه ،واعظـی بـر آن اسـت کـه «اسـتاد شـهید در
گزار
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۷۹

توصیفی خویش نسبت به فلت از اصل عدل به عنوان قاعده و مبنای دخیل در

فرایند استنباط فقهی در فقه امامیۀ معاصر تا حـدود زیـادی ُمحـق و بـر صـواب اسـت»
(واعظی.)۱۶ :۱۰۷۹ ،
ظاهراف مقصود ایشان از «تا حدود زیادی» آن است که از نظر وی (واعظی) این اصل
هرچند در بخش عمدۀ فقه نادیده گرفته شده ،اما در پارهای موارد نیز به آن توجه شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1تأثیر اصل حسن و قبح عقلی در تأسیس حکمت عملی اسالمی و قرار دادن آن در جایگاه فلسفۀ علـوم
اجتماعی اسالمی مورد توجه آیت لال عابدی شـاهرودی قـرار گرفتـه (ر.ک :علـی عابـدی شـاهرودی،
( ،)1731قانون اخالق بر پایۀ نقد عقل به عقل ،قم ،طه ) .و توسط دو تـن از شـاگردان ایشـان بسـط و
گستر

یافته است (ر.ک :سیدحمیدرضا حسنی و هادی موسـوی ،)1731( ،جایگاهشناسـی حکمـت

عملی  ،تهران ،سازمان مطالع .و تدوین کتب علوم انسانی دانشهاا هها (سه)ت) و وهوهشهاا ههوز و
دانشاا ) .نویسندگان در این کتاب اخیر کوشیدهاند نشان دهند هر آنچه امروزه با عنوان علوم انسـانی /
اجتماعی با آن مواجه هستیم ،نظریهای در حوزه حکمت عملی است (همان ،صفحه .)5

است و در این صورت ،بسیار مفید و بجاست که این موارد مشخ

شود تـا بررسـی

دقیق و رو شناسانۀ این موارد راهنمای کاربست این اصل در بخشهای دیگـر فقـه
قرار گیرد.

1

وی در ادامه بیان میکند که بحث عدالت در فقه امامیه در سه محور مطرح بوده است:
ِ
عدالت فرد در تصـدی برخـی از منصـبها کـه وجـه
 )۱مباحث مربوط به اشتراط
جمعآوری زکات ،تصدی شؤون والیی و امور ِحسبی .در بحث ِ
های فقهی مرتبط با ایـن
حوزه که برخی به صورت رسالهای مستقل و با عنوان «عدالت» تألیف شده ،عـدالت بـه
عنوان صفت و ویژگی فرد مورد بحث قرار میگیـرد و تعریـف و محـدودۀ آن بررسـی
میشود و ناظر به کاربست اصل عدالت در فقه نیست (همان ۱۶ :و .)۱۵
 )۱مباحث مربوط به «قاعدۀ عدل و انصاف» که برخی از فقیهان آن را معتبر میداننـد.
این قاعده بیانگر آن است که در دعاوی مالی هرگاه به دلیل ابهـام شـرایط اثبـاتی نتـوان
صاحب واقعی حق را مشخ

کرد و یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد ،بایـد مـال را

به طور مساوی میان اطراف دعوا تقسیم کرد تا بدینوسیله دستکم بخشـی از حـق بـه
صاحب واقعی آن برسد .محل جریان این قاعده ،چنانکه از مفاد آن دانسـته میشـود ،در
تعیین موضوع حکم شرعی در موارد مشتبه (شبهات موضـوعی) اسـت و نـه در تعیـین
خود حکم شرعی (شبهات حکمی) که موردنظر شهید مطهری است (همان ۱۵ :و .)۱۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مهریزی به پارهای از این موارد اشاره کرده است (ر.ک :مهدی مهریزی (« .)1136عدالت به مثابۀ قاعدۀ
فقهی» ،قم ،نقد و نظر ،سال سوم ،شماره دوم و سوم.).
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اجتماعی دارد ،مانند افتام ،قضاوت ،ادای شـهادت ،امامـت جمعـه و جماعـت ،اخـ و

۷۷

 )۰تمسک به اصل حسن عدل و قبح ظلم به عنوان یک قاعدۀ فقهی در مقام تشخی

و تعیین

حکم شرعی (شبهۀ حکمی )1همانند تمسک به «قاعدۀ الضرر» 1در شبهۀ حکمی( .همان.)۱۹ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شبهۀ حکمی در برابر شبهۀ موضوعی و به معنای شک در حکم کلی شرعی است ،مانند شک در حکـم
شرعی استعمال دخانیات که آیا حرمت است یا کراهت یا اباحه .در شبهۀ حکمی فقیه حکم شرعی کلی
ِ
نوشـیدن
را نمیداند و در شبهۀ موضوعی ،مکلف حکم شرعی جزئی را نمیداند ،برای مثـال نمیدانـد
آنچه در این لیوان است حالل است یا حرام ،چون نمیداند آلوده به سم کشنده هست یـا نیسـت .منشـأ
جهل و تردید در شبهۀ موضوعی امور خارجی است ،اما در شبهۀ حکمی منشأ آن نبـود نـ
اجمال ن

یا تعارض دو یا چند ن

معتبـر یـا

است (ر.ک :جمعی از محققان ( ،)1193فرهنگنامه اصول فقـه،

قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،صفحه.)544
« .1قاعدۀ الضرر» از قواعد مشهور و معتبر فقهی است که بیانگر نفی مشروع بودن هرگونه ضرر و اضـرار

ـمرة
در اسالم است .مهمترین مستند این قاعده روایتی است که در آن رسول اکرم(ص) به کسـی (س ُ
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۱۳۳

بن ُجندب) که ،با رفت و آمد فراوان برای رسیدگی به درختش با عبور از زمین همسـایه ،اسـباب
مزاحمت برای وی فراهم آورده بود و به هیچ وجه راضی به صرفنظر کردن از این کار نمیشـد،
فرمود« :انک رج ُل مضار ،الضرر و ِ
الضرار علی مؤمن؛ تـو مـردی سـختگیر و آسیبرسـانی ،و
ضرر و زیان رساندن بر مؤمن روا نیست» و در نقل دیگری پیامبر اکرم(ص) خطـاب بـه همسـایۀ
وی که شاکی بود فرمود« :اِذهب فاقلعها و ارمِ بها وجهه ،فانه الضرر و ِ
الضرار؛ بـرو آن را بکـن و
نزد او بیانداز ،زیرا ضرر و ضرار روا نیست» (ر.ک :همان :صفحه.)611
شهید مطهری یکی از مشخصات برنامۀ عملی اسالم را «منتفـی بـودن ضـرر» میدانـد و آن را ایـن گونـه
توضیح میدهد« :دستورهای اسالمی که مطلق و عام است ،تا آن حد الزم االجراست که مستلزم ضرر و
زیانی نباشد .قاعدۀ ]ال[ ضرر یک قاعدۀ کلی است در اسالم ،که حق «وتو» در مورد هر قانونی دارد کـه
منتهی به ضرر گردد» (مطهری .)131 /1 :1131 ،قائل شدن به «حق وتو» برای این اصل و قاعدۀ فقهـی
نشانگر اهمیت و جایگاه مهم آن در شریعت اسالمی است .از تفسیر و توضـیح شـهید مطهـری معلـوم
میشود که به نظر ایشان مورد تمسک به قاعدۀ الضرر شبهۀ حکمی نیست ،بلکه جایی کـه حکـم کلـی
شرعی معلوم است اما میدانیم که عمل به آن به خود یا دیگری ضرر و زیان میرساند ،آن حکم برداشته
میشود .در واقع این قاعده قیدی کلی برای همۀ احکام اسالمی فراهم میآورد و اجرای آن را مشـروط
به آن میداند که مستلزم ضرر و زیانی نباشد.

به نظر میرسد جایگاه بایستۀ اصل عدل در نظر شهید مطهری مهمتر از چیزی اسـت
که در محور سوم بیان شده است؛ به گونهای که آن را نه به عنوان قاعده ای در کنار سایر
قواعد فقهی جاری در شبهات حکمی ،بلکـه در رتبـهای بـاالتر و حـاکم بـر آنهـا قـرار
میدهد ،چندان که نهتنها خود میتواند در یاب ادلۀ نقلی (نصوص) ،مورد اسـتناد فقیـه
برای استنباط حکم قرار گیرد بلکه در موارد تمسک به نصوص نیـز میتوانـد در تعیـین

توجه به آن تعیین گردد.

1

به دیگر سخن ،اگر نظامی هرمی برای احکام و قواعد فقهی قائل باشیم ،جایگاه اصل
عدل در رأس این هرم بوده و درنتیجه ،نوعی سیطره و تفوق عام برای آن پدید مـیآورد،
به گونهای که همۀ احکام شریعت اسالمی زیرچتر اصل عدل قرار میگیرد.
تأثیر جایگاهشناسی عدالت بر رابطۀ میان فقه و اخالق

براساس طرح پیشنهادی شهید مطهـری دربـارۀ جایگـاه اصـل عـدل در نظـام شـریعت
اسالمی ،اخالق 1در فقه تلفیق میشود و زمینۀ مناسبی فراهم میگـردد تـا فقـه بتوانـد از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در واقع مبنای خود قاعدۀ الضرر ،اصل عدالت است ،به این بیان که ضرر و زیان رساندن به دیگری بـه
این جهت مانع اجرای حکم شرعی میگردد که ظلم در حق اوست و با اصل عدالت ناسازگار است.
 . 1گفتنی است که اخالق به معنای علم مربوط به شناسایی فضایل و رذایل نفسانی و راه پاکسازی نفس از
رذایل و آراستن وی به فضایل در اینجا مورد نظر نیست ـ هرچند همـین تعریـف در نـزد اندیشـمندان
مسلمان رایج بوده است و به همین دلیل هم آن را علم اخالق (جمع ُخلق به معنای ملکهای نفسانی کـه
مقتضی صدور فعل از نفس بدون نیاز به اندیشه و درنگ و تأمل است) نامیدهاند و خواجـۀ طوسـی در
تعریف آن گفته است «علم است بدان که نفس انسانی را چگونه خلقی اکتساب توان کرد کـه جملگـی
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ِ
مراد جدی نقشآفرین باشد و حتی محدوده و قلمرو قواعدی مانند قاعدۀ الضرر نیـز بـا

۱۳۱

همۀ ظرفیت موجود در تأمالت عقلی و عقالیی در حوزه اخالق و ارز ها برای تعیـین
ِ
انسان مکلف بهرهمند شـود .بـر ایـن اسـاس ،دیگـر
حکم فقهی و شرعی افعال اختیاری
نمیتوان گفت فالن کار از نظر فقهی مباح ولی از نظر اخالقی قبیح و ناپسند و نارواست.
همسو با این دیدگاه شهید مطهری ،نگارنده بر آن است 1کـه داوریهـای اخالقـی و
ارزشی در حوزۀ رفتار آدمی اگر صبغۀ فقهی نیابد و در تعیـین احکـام شـرعی و ترسـیم
نظام شریعت اسالمی نقش مناسب خود را ایفا نکنـدُ ،مهـر اعتبـار دینـی و اسـالمی بـر
چهرها

نمیخورد و برای کسانی کـه رفتـار و سـبک زنـدگی خـود را تنهـا براسـاس

دستورالعمل اسالم تعیین میکنند فاقد تأثیرگ اری شایسته و بایسـته و درخـور اعتنـایی
خواهد بود و از سوی دیگر ،حاکم اسالمی نیـز در کاربسـت آن مالحظـات اخالقـی در
ترتیب نظامات اجتماعی ،سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی و یـر آن ضـرورت و الزامـی
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۳۱

نخواهد دید.

1


افعالی که به ارادت از او صادر شود جمیل و محمود بـود» (طوسـی )31 :1131 ،بلکـه علـم نـاظر بـه
تشخی

خوب و بد و باید و نبایدهای ارزشی مربوط به رفتار اختیاری آدمی است.

 .1برای توضیح بیشتر دربارۀ این دیدگاه نگارنده نگاه کنید به مصاحبۀ من در مناسـبات اخـالق و فقـه در
گفتوگوی اندیشوران که در آنجا گفتهام« :به نظر بنده اگر ما نقش و جایگاه عقل را در فقه توسعه دهیم
ال منقح کنیم ،تمام سرمایۀ اخالقی ما در خدمت فقه قرار میگیرد .وقتی
و به آن پایبند شویم و آن را کام ف
باید و نبایدهای اخالقی و احکام عقل عملی و وجدان اخالقی را در فقه به رسمیت شناختیم و عقـل را
نه در اسم و صورت ،بلکه در عمل هم منبع فقهی برشمردیم ،بـر نـای فقـه خـواهیم افـزود» (محمـد
هدایتی 113 :1191 ،و .)115
 .1مطالبی که عالمه جوادی آملی در بیان رابطۀ عقل و دین و جایگاهشناسی عقل در منظومه معرفت دینـی
بیان کرده است ،میتواند برای شناسایی مبانی نظری رابطۀ فقه و اخـالق زمینـۀ خـوب و سـودمندی را
ل
عبدال جوادی آملی ،1195 ،عقل در هندسه معرفت دینی  ،چاپ نهم ،قم ،اسرام).
فراهم کند (ر.ک:

پاسخ به چند پرسش در باب «جایگاهشناسی عدالت در فقه»

از جمله نکات قابل توجه در مطهری و عدالت ابهامها و پرسشهایی است کـه در ایـن
کتاب دربارۀ محور سومِ بحث عدالت در فقه امامیه (کاربست حسن عدل و قبح ظلم بـه
مثابۀ یک قاعدۀ فقهی در شبهههای حکمی) ،همراه با ادعای عدم ارائۀ پاسـخی از سـوی
شهید مطهری به آنها ،مطرح شده است .در اینجا ضمن طرح ایـن پرسـشها میکوشـیم

پرسش نخست و پاسخ آن

ِ ِ
ب لِلتَّقْـوی ؛
« .۱در برخی آیات قرآنی امر به عدالت شده است ،نظیر ا ْعدلُواْ ُهـو أقْـر ُ
ـد ِل
]عدالت بورزید که آن نزدیکتر است به پروا پیشگی[ (مائـده ِ « .)۹ /إنَّ لال یـ ْأ ُم ُر بِالْع ْ
اإل ْحس ِ
و ِ
ان»؛ ]همانا خدا فرمان میدهد به عـدالت و نیکوکـاری[ (نحـل )۷۳ /؛ کُونُـواْ
ـط شُ ـهدام ِ ِ
قـوام ِین بِالْقِس ِ
ل
َّ
ْ

ِ
دارنـدگان عـدالت و گواهـان بـرای خـدا باشـید[
؛ ]برپـا

(نسام.)۱۰۷/
آیا اوامر قرآنی نسبت به عدلورزی تأسیسی است یا امضایی؟ آیا این اوامر ارشاد بـه
ِ
بودن عدلورزی است یا ارشاد به لزوم التـزام بـه احکـام
حکم عقل به حسن و بایستنی
شرعی است ،زیرا احکام شرعی متضمن عدالت است و در جعل ایـن احکـام مالحظـۀ
عادالنه بودن آنها شده است و چون عادالنه بوده است بر ]عهـدۀ[ عبـاد قـرار داده شـده
است؟
تأسیسی دانستن این اوامر به این معناست که وجوب عدلورزی و اقامۀ قسط یکی از
واجبات الهی در عرض دیگر واجبات الهی است و همانطور که ما شرعاف مکلف به نماز

منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی و تأثیر آن در مناسبات میان فقه و اخالق از منظر شهید مطهری

پاسخهای احتمالی شهید مطهری را متناسب با آرا و مبانی ایشان ارائه دهیم.

۱۳۰

و روزه و حج و پرداخت زکات هستیم واجب دیگری به نام اقامۀ عدل و قسط بر عهـده
داریم» (واعظی ۱۹ :۱۰۷۹ ،و .)۱۷
اصطالح «امر تأسیسی» در اصول فقه در برابر «امر تأکیدی» به کار میرود نه در برابـر
امر امضایی ،و مقصود از آن امری است که بر مطلوبی جدید داللـت کـرده و امتثـالی را
مستقل از امتثال اوامر مشابه خود میطلبـد .بـه دیگـر بیـان ،در امـر تأسیسـی امرکننـده،
خواستهای جدید دارد ،نه اینکه بخواهـد بـر امـر پیشـین خـود تأکیـد کنـد (جمعـی از
نویسندگان.)۱۷۰ :۱۰۷۵ ،
اما «امر امضایی» اصطالح رایجی در اصول فقه نیست و ظاهراف مراد از آن در عبـارت
باال «امر ارشادی» است .امر ارشادی امری است که بـه حکـم عقـل ارشـاد و راهنمـایی
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۳۴

میکند ،مانند آیاتی که به اطاعت خداوند امر میکند« :اطیعـوا لال؛ از خـدا فرمـان بریـد»
(آلعمران )۰۱ ،و یا روایاتی که به وجود مصلحت در چیزی ارشاد و راهنمـایی میکنـد
که متعلَّق امر ،وسیلهای برای دستیابی و یا اشاره به آن است ،مانند ارشاد به شرط بودن ـ
در آنجا که میگوید« :لباس و بدنت را برای نماز تطهیر کـن» کـه مقصـود آن اسـت کـه
طهارت لباس و بدن شرط صحت نماز اسـت ـ و ارشـاد بـه جـزم بـودن در آنجـا کـه
میگوید« :حیوانی را که میخواهی ذبح کنی رو به قبله قرار بده» که مقصود آن است کـه
تزکیه شدن حیوانی که ذبح میشود مشروط به آن است که رو به قبله باشـد( .جمعـی از
نویسندگان.)۱۴۹ :۱۰۷۵ ،
با توجه به این توضیح ،پرسش مطرح در مطهری و عدالت را میتوان به این صورت
بازگویی کرد:

آیا امر به عدلورزی در آیات قرآن ،امری ارشادی است یا مولوی؟
به نظر میرسد پاسخ شهید مطهری به این پرسش ،با توجه بـه آنچـه ایشـان دربـارۀ
جایگاه بایستۀ اصل عدالت در هندسۀ احکام شریعت بیان کرده ،این باشد کـه ایـن امـر،
مولوی است و این امر مولوی ،و هماهنگ و همنوا با حکم عقـل بـه حسـن و بایسـتنی
ِ
شرعی عدلورزی هم دلیل شرعی داریم و
بودن عدلورزی میباشد .بنابراین ،ما بر لزوم

اینک میپرسیم :اگر امر قرآنی به عدلورزی ،امری مولوی و وجـوب مسـتفاد از آن،
وجوبی شرعی باشد ،چه نسبتی میان آن با دیگر اوامر و احکـام مسـتفاد از ادلـۀ شـرعی
وجود دارد؟
به نظر میرسد پاسخ شهید مطهری این باشد که ،دستکم در حوزۀ احکام اجتماعی
ِ
ورزی واجبی شرعی است کـه رعایـت آن در روابـط
و یرفردی شریعت اسالمی ،عدل
اجتماعی امری الزم است .البته احکام مستفاد از نصوص دینی (ادلۀ نقلـی) تـا حـدودی
راهنمای ما برای تشخی

مصادیق عدل و ظلماند ،ولی این حکم نیز میتواند در تعیـین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در واقع می توان گفت :همۀ کسانی که قاعدۀ مال زمۀ میان حکم عقل به حسـن عـدل و قـبح ظلـم و
حکم شرع به حسن عدل و بایستنی بودن آن و قبح ظلم و نبایستنی بـودن آن را می پ یرنـد و اذعـان
ل ما حکم به العقل حکم به الشرع؛ هر چه را عقل عملی به آن حکم کند شرع نیز به آن
میکنند که «ک ُّ
حکم میکند» این حکم را مولوی می دانند .بنابراین ،امر «اِعدِلوا» دلیل نقلی دیگـری بـر ایـن حکـم ِ
شرعی مولوی و مؤید مفاد قاعدۀ مالزمۀ میان حکم عقل و شرع است .بر ایـن اسـاس ،دو دلیـل بـر
وجوب شرعی عدل ورزی در اختیار است ،یکی دلیل نقلی مانند آیاتی که امر به عدل ورزی میکند و
ِ
بودن عدل ورزی به ضمیمۀ
دیگری حکم ِ (و به تعبیر دقیقتر :ادراکِ) عقل نسبت به شایسته و بایسته
قاعدۀ مالزمه میان حکم عقل و حکم شرع.

منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی و تأثیر آن در مناسبات میان فقه و اخالق از منظر شهید مطهری

هم دلیل عقلی.

1

۱۳۷

گستره و قلمرو مدلول نصوص شرعی تأثیرگـ ار باشـد و بـه عنـوان یـک قاعـدۀ برتـر
چهارچوبی برای مفاد ادلۀ نقلی فراهم آورد که راهنمای ما در تشخی
دقیق احکام شرعی باشد.

محدوده و قلمرو

1

پرسش دوم و پاسخ آن

«اگر بپ یریم که عدل وجوب تأسیسی دارد ]و به عنوان یکی از واجبات الهی در عـرض
دیگر واجبات الهی است[ ،مرجع تشخی
فقیه معتبر است ،یا مرجع تشخی

مصادیق عدالت چیست؟ تشـخی

فـردی

عرف و عقال هستند؟» (واعظی.)۱۷ :۱۰۷۹ ،

به نظر میرسد پاسخ شهید مطهری این باشد که مرجع تشخی

مصادیق عدالت در

ال اگر تردید داشته باشیم در این که احداث سد
هر عرصهای ،کارشناسان آن عرصهاند .مث ف
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۳۶

در منطقهای خاص نسبت به اهالی آن منطقه و دیگر کسانی که به نحوی از آن یا بهرهمند
میشوند یا آسیب میبینند مطابق با عدالت هست یا نه؟ به کارشناسـان مربـوط بـه ایـن
مسأله مراجعه میشود تا آن را از جنبههای مختلف زیستمحیطی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نویسندۀ مقالۀ «عدالت به مثابۀ یک سند ،یک قاعده ،رویکرد و گفتمان عام در کشـف حکـم و اجـرای
احکام مکشوف» که در آن ابعاد گوناگون تأثیرگ اری عدالت در عرصۀ استنباط حکم شریعت و عمل به
آن در عرصۀ فردی و اجتماعی بیان شده است ،با عنوان «عدالت به مثابۀ رویکرد در فهم ادله و اسـتنباط
حکم» به یکی از جنبههای مهم تأثیرگ اری موضوع عدالت در فقه اشاره میکند و آن را چنین توضـیح
میدهد« :عدالت ،گاه به صورت یک رویکرد درمیآید و فقیه در سرتاسـر فقـه اسـناد شـرعی را بـا آن
ررویکرد فهم میکند و به استنباط حکم میپردازد .در این صورت است کـه بسـیاری از اسـناد ]= ادلـۀ
نقلی؛ نصوص[ به گونهای خاص فهم میشود؛ برخی ادلۀ خاص ،عام فهمیده میشود ]و مفهوم اولیۀ آن
مفهوم اولیه آن محدود و مقیـد

گستر مییابد[ و بالعکس ـ ادلۀ عام ،خاص فهم میگردد ]و گستر
ِ
مستنبط حکم ]= فقیه[ از ضوابط شناخته شدۀ اجتهاد خارج گردد».
میشود[ بدون اینکه

ِ
نبـودن آن را تشـخی
و ...بررسی کنند و عادالنه و به مصلحت بـودن یـا

دهنـد .نظـر

ِ
موارد اینچنینی حجیتی برای مقلدان ندارد.
شخصی فقیه در این خصوص همچون سایر
این مثالی بود برای مرجع تشخی

در مصادیق جزیی و خاص عدالت؛ دربـارۀ احکـام

نیز در موارد ابهام و روشن نبودن حکم موضوعی از جهت مصـداق بـودن یـا نبـودن آن
برای عدالت نیز بر همین رویه عمل میشود ،هرچند فقیـه نقـش برجسـتهتری در بیـان

پرسش سوم و پاسخ آن

«نظر به اوامر قرآنی مربوط به عدل و قسط ،آیا تشخی

اینکه فعلی از مصادیق عدل امت

توان آن را دارد که ایجاباف طریق اثبات حکم شرعی وجوب برای آن فعل قرار گیـرد؟ بـه
تعبیر دیگر ،آیا اصل عدالت میتواند در قامت یک قاعدۀ فقهیـه بـرای شـبهات حکمیـه
ظاهر شود؟» (همان.)۱۷ :
با اطمینان میتوان گفت که پاسخ شهید مطهری به این پرسش مثبت اسـت و اساسـاف
شکوه و شکایت ایشان این است که چرا اصل عدالت در فقه در جایگاه اصـلی خـویش
قرار نگرفته است و به عنوان یک قاعده یا اصل به آن استناد نمیشود .البته چنانکه پـیش
از این نیز اشاره شد ،از نظر شهید مطهری اصل عدالت را اگر هم قاعدهای فقهی به شمار
آوریم ،یک ابرقاعده است و در مرتبهای باالتر از قواعدی مانند «الضرر» قرار میگیرد .به
اإل ْحس ِ
یک معنا میتوان گفت با توجه به آیاتی مانند « ِإنَّ لال ی ْأمر بِالْع ْد ِل و ِ
ان و ِإیتـام ِذی
ُُ
الْقُربی وینْهی ع ِ
ن الْف ْحشام وال ُْمنک ِر والْبغْ ِی ؛ همانا خـدا فرمـان میدهـد بـه عـدالت و
ْ
نیکوکــاری و دادن ]حــق[ خویشــاوندان و بــازمیدارد از کارهــای زشــت و ناپســند و

منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی و تأثیر آن در مناسبات میان فقه و اخالق از منظر شهید مطهری

حدود و قیود موضوع حکم ایفا میکند.

۱۳۵

ستمگری» (نحل  .)۱۶ /هرجا ،به صورتی روشمند و مـورد تأییـد عقـال و کارشناسـان،
تشخی

داده شود که کاری ظالمانه و برخالف عدالت است نمیتوان حکم شـرعی بـه

لزوم و وجوب و حتی ترجیح انجام آن کار داد ،و هرجا تشخی

داده شـود کـه کـاری

مصداق عدالت است نهتنها ترکش را نمیتـوان راجـح شـمرد بلکـه انجـام آن بـه نحـو
وجوب یا استحباب رجحـان مییابـد .ضـوابط و احکـام شـریعت اسـالمی ،ضـوابطی
براساس عدل و انصاف و پرهیز از ظلم و تجاوز است.
پرسش چهارم و پاسخ آن

«آیا تشخی

مصادیق ظلم (ظلم عرفی یا عقالیی) میتواند طریق اثبات حکـم حرمـت

قرار گیرد؟ یعنی آیا قاعدۀ نفی ظلم میتواند به عنوان یک قاعدۀ فقهیه در شبهات حکمیه
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۳۹

کارکرد داشته باشد» (همانجا).
در اینجا نیز به نظر میرسد پاسخ شهید مطهری مثبت است .در واقع لزوم عدلورزی
و لزوم پرهیز از ستمورزی دو روی سکهاند و اگر مبانی عقلی و نقلی الزم بـرای اثبـات
لزوم عدلورزی در شریعت اسالمی فراهم باشد ،آن مبـانی پرهیـز از سـتمورزی را نیـز
اثبات میکند ،زیرا همانگونه که ستمورزی امری قبیح و ناپسند است ،پرهیـز از آن نیـز
امری حسن و پسندیده میباشد .البته اینکه آیا بر فرد مسلمان الزم است که برای برطرف
کردن ظلمی که از سوی دیگران بر کسی رفته است ،اقدام کند یـا آنکـه چنـین تکلیفـی
ندارد ،مسأله دیگری است که باید جداگانه بررسی شود .عبارت «نفی ظلـم» در پرسـش
باال از این جهت ابهام دارد .در هر حال ،بحث از جایگاه عدالت در شریعت اسـالمی بـه
طور مستقیم ناظر به این مسأله نیست؛ هرچند بیارتباط با آن نمیباشد.

پرسش پنجم و پاسخ آن

«بر فرض مثبت بودن پاسخ به پرسشهای  ۰و  ،۴آیا موارد کاربردی قاعدۀ عدل و قاعدۀ
نفی ظلم در اثبات حکم شرعی کلی مخت

به موارد فقدان دلیل شرعی (ما الن

فیـه)

است؟» (همانجا).
از آنچه گفته شد معلوم میشود که پاسخ شهید مطهری به این پرسـش منفـی اسـت،

مفاد ن

(دلیل نقلی) میباشد.

پرسش ششم و پاسخ آن

«آیا میتوان به واسطۀ قاعدۀ نفی ظلم و تشخی
شرعی را تخصی

عرفی ظالمانه بودن فعلی عمـوم دلیـل

زد یا از شمول عام یا اطالق دلیل جلوگیری کرد؟» (همان.)۰۳ :

اگر مقصود از «نفی ظلم» اجتناب از کاری باشد که ستمی را از سوی فرد بر دیگـری
وارد میآورد ،باید گفت پاسخ مثبت است و وجه آن نیز از آنچه گ شت روشن میشود.
منزلت عدالت در فقه و قاعدۀ مالزمه

قاعدۀ مالزمه یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است و مقصـود از آن مالزمـۀ میـان
حکم عقل و شرع است که با این عبارت بیان میشود« :کل ما حکم به العق ُل حکم بـه
الشرع حکم به العقل؛ هر آنچه را عقل بدان حکـم کنـد شـرع
الشرع و کل ما حکم به
ُ
(یعنی شریعت اسالمی) نیز بدان حکم میکند ،و هر آنچه را شرع بدان حکم کند ،عقل
نیز بدان حکم میکند».
آنچه در این بحث مهم است قسمت نخست قاعده است که بیانگر همراهی و پیروی

منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی و تأثیر آن در مناسبات میان فقه و اخالق از منظر شهید مطهری

زیرا یکی از کارکردهای مهم اصل عدالت تأثیرگ اری در تعیـین و تحدیـد و تشـخی

۱۳۷

احکام شریعت اسالمی از احکام عقلی است؛ به گونهای که میتوان از طریق حکم عقـل
به حکم شریعت اسالمی پی برد و آن را کشف کرد و این به معنـای قـرار دادن عقـل در
جایگاه منبع برای کشف حکم الهی در کنار قرآن و سنت است .مقصود از حکم عقل در
اینجا ،حکم عقل به ُحسن و یا قُبح کاری است که از مکلف سرمیزند که مهمترین آن و
در رأس همه ،حکم عقل به ُحسن عدل و قبح ظلم است .بنابراین ،این قاعده بـا منزلـت
عدالت در نظام تشریع اسالمی ارتباطی مستقیم دارد و قابل توجه اینکه مشـهور فقهـای
اصولی (در برابر فقهای اخباری) شیعه این قاعده را پ یرفتهاند و تنها برخـی از ایشـان و
نیز فقهای اخباری مسلک آن را نپ یرفتهاند.
پرسش مهم این است که چرا با وجود اذعان اکثر فقهای برجستۀ شیعه به این قاعـده،
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اصل عدالت چنانکه باید و شاید ،و آنگونه که شهید مطهری انتظار دارد ،در نظام فقهـی
شیعی نقش درخوری نداشته است؟
پاسخ آن است که فقهای شیعه ،در عین اذعان به این قاعـده ،مـورد آن را اختصـاص
ال
میدهند به آنجا که مصداق حکم عقل به نحو قطعی و یقینی معلوم و محرز باشـد ،مـث ف
یقین داشته باشیم فالن حک ْم و یا فالن کار ،حکم و یا کاری عادالنه و مطابق با مصلحت
است یا فالن حکم و یا فالن کار ،حکم و یا کاری ظالمانه است .شـهید مطهـری نیـز در
ل حکم به الشـرع[
بیان این قاعده قید «قطعی» را میآورد« :مقصود ]از ک ُّ
ل ما حکم به العق ُ

این است که هرجا که عقل ،یک «مصلحت» یا یک «مفسدۀ» قطعی 1را کشـف کنـد ،بـه
دلیل لمی و از راه استدالل از علت به معلول حکـم مـیکنیم کـه شـرع اسـالم در اینجـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تأکید از نگارنده است.

حکمی دایر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد ،هرچند آن حکم از طریـق
نقل به ما نرسیده باشد» (مطهری.)۷۶ /۱ :۱۰۵۱ ،
با توجه به مبانی شهید مطهری ،ایـن عبـارت را میتـوان اینگونـه بازنویسـی کـرد:
ل ما حکم به العق ُل حکم به الشرع» این است که هر جا که عقل از مصداقی
«مقصود از «ک ُّ
از مصادیق عدالت و یا ظلم به نحو قطعی و یقینی آگاهی یابد 1پی میبریم که یک حکـم

عدلورزی و پرهیز از ظلم در سلسلۀ ِ
علل احکام شـریعت اسـالمی اسـت ،و هرگـاه در
جایی بدانیم علت چیزی هست خواهیم دانست که آن چیز (معلول) هم تحقق دارد».
ِ
تمسک حداقلی به اصل عدالت در مقـام
عامل اصلی و اساسی برای فقیهان شیعه در
استنباط احکام شرعی و فتوا دادن ،عدم احراز یقینـی مصـادیق عـدل و ظلـم اسـت .در
مقابل ،آن دسته از فقهای اهلسنت که به «رأی و قیاس» عمل میکردند (مانند ابوحنیفه و
پیروان او) احراز ظنی موارد مصلحت و مفسد و عدل و ظلم را کافی دانستهاند و همـین
امر زمینه تمسک حداکثری به حکم عقل برای پی بردن به حکـم شـرع را بـرای ایشـان
فراهم آورده است.
این عمل اهل قیاس ،در عین حال که نوعی عقل گرایی و پ یر

حجیـت عقـل بـه

عنوان یکی از منابع شریعت اسالمی است ،نزد فقهای شیعه نادرست به شمار آمد ،زیـرا
شیوۀ آنان «عمل به ظن است نه عمل به علم ،تبعیت از خیال اسـت نـه تبعیـت از عقـل»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1به فرض ،یقین کنیم که قانون افزایش مالیات متناسب با افزایش درآمد قانونی عادالنه است و یـا قـانون
گرفتن مالیات از کسانی که زیرخط فقرند ظالمانه است.
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فقهی شرعی دایر بر اجرای عدالت و یا نفی ظلـم در آن مـورد وجـود دارد ،زیـرا لـزوم

۱۱۱

(همان 1.)۷۵ :تفاوت اصلی میان فقهای شـیعه و اهـل رأی و قیـاس از فقهـای سـنی در
همین نقطه است« .در فقه شیعه میان عقل و خیال ،و به عبارت دیگر میان برهان عقلـی و
قیاس ظنی که همان تمثیل منطقی است ،تفکیک شد» (همان.)۷۹ :
عدالت منزلت مورد نظـر شـهید مطهـری را در نظـام
به نظر میرسد برای آنکه اصل
ْ
شریعت اسالمی بازیابد باید رویکردی میانه برگزید که نه به افـراط اهـل قیـاس گرفتـار
ِ
کنونی شیعه مبتال گردد ،به این صورت که برای احراز
شود و نه به تفریط موجود در فقه
مصادیق خاص مصلحت و مفسده و یا عدالت و ظلم سازوکاری در نظر گرفته شود کـه
در عین حال که پیروی از ظن و گمان و خیال و وهم را ناروا میشمارد ،مانع تمسک بـه
علم اطمینانی و قریب به یقین نباشد .پرسش اساسی ما از شـهید مطهـری آن اسـت کـه
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چگونه و با چه مبانی و مبادی روشمندی میتوان حجیـت علـم اطمینـانی بـرای اثبـات
حکم شرعی را به اثبات رساند؟ مادام که این پرسش پاسخ مـتقن و قانعکننـدهای نیابـد،
اصل عدالت در جایگاه مورد نظر ایشان قرار نخواهد گرفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شهید مطهری وجه دیگری را نیز برای نادرست شمردن عمل اهل قیاس ذکر کـرده اسـت کـه از محـل
بحث فعلی ما بیرون است ،و آن اینکه «مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس این است که اصـول و کلیـات
اسالمی وافی نیست» (مطهری .)53 /1 :1131 ،از نظر شهید مطهری این دیدگاه نادرست است ،زیرا در
شریعت اسالمی ،اصول و ضوابطی کلی وجود دارد که با هنر اجتهاد میتوان از آنها احکام موارد خاص
و جزئی را به دست آورد (همانجا).

نتیجهگیری

آنچه شهید مطهری در باب جایگاه بایستۀ اصل عدالت در منظومه شریعت اسـالمی و
سازماندهی و تکمیل و گستر

آن همراه بـا شناسـایی و پاسـخدهی بـه چالشهـای

پیش رو به صورتی روشمند و مطابق با اصول فقه و مبانی استنباط فقه شـیعی پیشـنهاد

احکام شریعت فراهم میسازد که هم میتواند بنبستهای موجود در فقه را برطـرف
کند و هم ظرفیت آن را برای پاسخگویی به پرسـشهای زمانـه بـه نحـو چشـمگیری
افزایش دهد .یکی از مهمترین چالشها ـ اگر نگوییم مهمترین چالش ـ در راه تحقـق
این پیشنهاد ،اشتراط یقین و قطع در تشخی

مصادیق اصل عدالت است که موجـب

تمسک حداقلی به این اصل در فقه شیعی شده اسـت و راه چـارۀ آن اثبـات حجیـت
اطمینان (علم قریب به یقین) در این خصوص به نحوی روشمند و مطابق بـا ضـوابط
پ یرفته شده در اصول فقه شیعی است.

منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی و تأثیر آن در مناسبات میان فقه و اخالق از منظر شهید مطهری

کرده است ،زمینهای مناسب برای بهرهگیری فقیهـان از تـأمالت اخالقـی در اسـتنباط

۱۱۰
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