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 يبرا مینقد استدالل به قرآن کر
  ظلم یعدالت و نف یاثبات قواعد فقه

  *اهللا صرامی سیف   ______________________________________________________________  

  چکیده
از جنبـه  . بحـث نمـود   تـوان  یمـ  یو کل یدرباره عدل و ظلم در قرآن از دو جنبه جزئ

هر  یاثبات شرع، مفاد قاعده عدالت. اند ظلم قابل اشاره ینفدو قاعده عدالت و ، یکل
 یهر حکمـ  ینف، ظلم یو مفاد قاعده نف داند یاست که عرف آن را عادالنه م یحکم

ثابت شده  یرقطعیمعتبر اما غ يکه با سند گرچه داند یاست که عرف آن را ظالمانه م
در . دانـد  ینادرست محکم و انتساب آن به شرع را  نیصورت که اصل ا نیبد؛ است

 استناد نقـد و  نیا، مستند به قرآن، دو قاعده نیاثبات ا يادعا ریپس از تقر، مقاله نیا
 و هـم در نقـد    شـتر یب اتیادعا و امکان استناد به آ ریتقر لیهم در تکم. شده استرد

محل بحث کـه از   قیدق حیراه با توض نیا. شده است  مودهیپ يا راه تازه، آن یلیتفص
 اتیـ بـه آ  یسپس با نگاه کلـ . شود یگشوده م، دهد یم زیخلط و انحراف در آن پره

عـدالت و   یتا در دو محور قاعـده فقهـ   گردد یآن استوار م يبند ظلم و عدل و دسته
  .به مقصد برسد، ادعا و سپس نقد آن ریتقر رد، ظلم ینف یقاعده فقه

  احکام، قرآن، ظلم، عدالت، یقاعده فقه: کلیدي واژگان
   

                                                      
   ).sarrami.sayfollah@isca.ac.ir( یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم اری* دانش
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  مقدمه
هاي متعـدد و متنـوع زنـدگی     رکاربرد در ساحتاز مفاهیم پ، عدالت و مقابل آن ظلم

در قرآن کـریم نیـز بـا همـین واژگـان و واژگـان       رو  ؛ ازاینفردي و اجتماعی بشر است
برداشـت فقهـی یکـی از محورهـاي     . فراوان سخن رفته است درباره ظلم و عدل همسو

ایـن برداشـت   . هاي این کتاب آسمانی دربـاره ظلـم و عـدل اسـت     هدایتمندي از  بهره
در پـژوهش حاضـر   . نگر و استفاده فروعات فقهـی باشـد   ممکن است با رویکرد جزئی

دهد در چه  درباره ظلم و عدل خواهیم کرد که نشان میکریم نگاهی به انبوه آیات قرآن 
  .استنباط کرد باره دراینرآن توان مسائل و فروعات فقهی از ق اي می قلمرو گسترده

بـا رویکـرد   ، گونه دیگري از برداشت فقهی درباره ظلـم و عـدل در قـرآن کـریم    
محـور   قاعـده با رویکرد حاضر پرسش اصلی نوشتار . قابلیت بررسی دارد محور قاعده

قاعده فقهی عدالت یا قاعده فقهی نفـی   ،توان مستند به قرآن کریم آیا میاین است که 
  ؟ظلم را اثبات کرد
اینکـه  نخسـت،  : شـود  بررسی میحاضر دو مطلب در نوشتار ، مذکورمطابق پرسش 

دسـت  به اثبات حکـم شـرعی در فقـه    ، مستند به قرآن کریم و عنوان قاعده عدالت ذیل
ن مطـابق قاعـده   یک حکم وضعی عادالنه است و چو ،التألیف حق گفته شودمثالً  ؛بزنیم

 حق شـرعی  التألیف یک حکم/ پس حق، اي حکم شرعی است هر حکم عادالنه، عدالت
، عنوان قاعده نفی ظلم در قـرآن کـریم  ذیل اینکه  ،دوم ؛همراه با آثار شرعی خواهد بود

 ؛نامعتبر بـدانیم ، بودن نزد عرف عقالیی هر حکم مستنبط از روایات را درصورت ظالمانه
 فاضل دیه مرد قاتل نسبت به دیه زن مقتولرد  در لزوم تفاوت زن و مرد گفته شود مثالً

 ،ظلم عرفی است و چون قاعـده نفـی ظلـم   ، براي قصاص مردي که قاتل عمد زن باشد
هرچنـد در روایـات معتبـر     پس تفاوت مـذکور ، کند هر ظلمی را از احکام شرع نفی می

  .حجیت و اعتبار شرعی ندارد، آمده است
شویم مـواردي کـه فقیـه در مقـام اسـتنباط حکـم        آور می محل بحث یاددر توضیح 

 فعلـی از محـل بحـث   ، حکمی داشـته باشـد  بودن  یا ظالمانهبودن  قطع به عادالنه، شرعی
اگر به موضـوع کـه فـالن حکمـی قطعـاً عادالنـه یـا         فقیه مبحثیدر چنین . خارج است
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مـري عـدل و ظلـم و بـه     األ فـس حسن و قـبح ن به  نیزباور داشته باشد و  ،ظالمانه است
مات کـه ایـن هـردو از مسـلّ    ، شارع مقـدس ، تعالی حقحضرت نبودن  و ظالمبودن  عادل

بـازد و   رنـگ مـی  ، در برابر چنـین قطعـی   هرگونه حجیت ظنی طبعاً، کالمی امامیه است
که عرف عقالیـی حـاکم بـر     آنجاستمحل بحث . شود مقتضاي چنین قطعی عمل می به

فقیـه در مقـام اثبـات احکـام بـه      آنکه  یب ،ق ظلم و عدل را تعیین کندمصادی، فهم الفاظ
در مقـام  هنگـامی کـه    این مصادیق. براي عدل یا ظلم قطع داشته باشدبودن آنها  مصداق

تـداخل   تشخیص داده شـود و بـا احکـام شـرعی     فهم آیات عدل و ظلم در قرآن کریم
  .بودتحقیق حاضر خواهد مورد پرسش اصلی ، بیابداثباتی یا سلبی 
امکـان پاسـخ از غیـر     معنـاي  بهطرح پرسش اصلی بر محور قرآن  اینکهنکته دیگر 

 منابع فقه در صحنه پاسـخ دیگر عدم نقش  دلیل بهپاسخ نبودن  یا کامل کریم منبع قرآن
پاسـخ ایـن پرسـش جـز بـر       ـ  نه در عالم تصور و فرض  ـ و عمل در حقیقت. نیست

، موافقان و مخالفان این پرسش با اسـتدالل بـه قـرآن   . رسد م نمیسرانجا به محور قرآن
مقتضـاي پاسـخ   ، حاضر طرح قرآنی بحث در مقاله ؛ بنابراینبرند نظر خود را پیش می

 فرضـاً  نباید منتظر بررسی تکمیلی دیگـري  است و با بررسی قرآنینظر   مدبه پرسش 
  .بود بر اساس روایات

  هامقایسه آننگاهی به آیات ظلم و عدل و . 1
نگاهی به آیات ظلـم و عـدل و مقایسـه    ، سازي پاسخ به پرسش اصلی زمینه منظور به

  .خواهیم انداختآن 
. م.ل.ظماده  آیاتی که در تحقیق حاضردر . هستآیه درباره ظلم  289در قرآن کریم 

، شـود  اسـتفاده مـی  تـاریکی   معنـاي  بـه مثالً ستم در فارسی نیست و  معناي بهولی  ،است
مـورد قابـل   تقریبـاً شصـت   در ، کـاربرد  لحـاظ  بـه  آیه مـذکور  289. اسبه نشده استمح

 عـذاب ظـالم   ،)231: بقـره ( ظلـم انسـان بـه خـود    : ماننـد ؛ رسـد  نظـر مـی   بندي به دسته
 ،)150: بقـره ( پـذیرد  اطالق ظالم به کسی که حجت قاطع و روشن را نمی ،)13 :یونس(

نتیجـه عـدم    ،)13: لقمـان ( شركبودن  ظلم عظیم ،)148: نساء(بودن  احکام و آثار مظلوم
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همپوشانی ظلـم و   ،)21: انعام( عدم رستگاري ظالمان ،)82: انعام( آمیخت ایمان به ظلم
فروعات فقهـی اسـت    کننده ها تعیین مفاد بسیاري از این دسته . و... )38: مریم( ضاللت

گـزارش  . دهـد  ارائـه هـی  تواند انبوهی از فروعات فق میآنها  که گردآوري و استنباط از
خـارج از قلمـرو و حوصـله    آنهـا   ها و فروعات فقهی قابل استنباط از تفصیلی این دسته

  .باشد فعلی مینوشتار 
، براي اثبات قاعده عـدالت یـا قاعـده نفـی ظلـم      کریم محور اصلی استدالل به قرآن

، تکـوین همچـون   است که خداوند در تشریع کریم مبتنی این برداشت از آیات قرآن بر
ازمیان انبـوه آیـات مربـوط بـه      ؛ بنابراینعادل است و ظلمی در ساحت ربوبی او نیست

در قلمـرو امکـان اسـتدالل بـر قواعـد فقهـی       آن دسته ، ظلم و نیز آیات مربوط به عدل
 ؛انـد  پرداختـه  د که به عدل و نفی ظلم خداونـد سـبحان  نگیر قرار می عدالت یا نفی ظلم

  خواهیم انداخت.ه این آیات ب تفصیلی ینگاه رو ازاین
بـر نفـی ظلـم از سـاحت     ، هـاي یکسـان یـا دگرگـون     هـا و قالـب   با گونه آیهپنجاه 

  شود: ؛ درذیل به برخی از آنها اشاره میتعالی داللت دارند باري
  .)40 :نساء( مایعظ أَجراً لَدنْه منْ ؤْتی و ضاعفْهای حسنَۀً کتَ إِنْ و ذَرةٍ مثْقالَ ظْلمیال اللَّه إنَّ
لَى ووا نَیالَّذ عنا هادرَّمنا ما حصلَ قَصنْ یکعلُ مقَب مـا  و  منـاهل ظَلَمـ و ـ  نْک  أَنْفُسـهم  انُواک
  .)118: نحل( ظْلمونَی

  .)44: ونسی( ظْلمونَی أَنْفُسهم النَّاس نَّکول ئاًیشَ النَّاس ظْلمیال اللَّه إِنَّ
  .)108: عمران آل( نَیللْعالَم ظُلْماً دیری اللَّه ما و بِالْحقِّ یکعلَ نَتْلُوها اللَّه اتیآ کتلْ
بِما کذل تمیکدیأَ قَدم أَنَّ و یلَ اللَّهب بِظَالَّمٍ سلْعیل182: عمران آل( د(.  
ما و مناهل ظَلَموا نْکوظَلَم مهفَما أَنْفُس أَغْنَت منْهع متُههونَی  یالَّت آلعنْ دونِ مد نْ اللَّهیشَ م ء 

  .)101: هود( بٍیتَتْب رَیغَ زادوهم ما و کرب أَمرُ جاء لَما
ما و مناهل ظَلَمانُواک نْکو مم ه76: زخرف( نَیالظَّال(.  
و عضو ْ ْ لهذَا ما لَتَنایو ای قُولُونَی و هیف مما نَیمشْفق نَیالْمجرِم فَتَرَى تابکال  تـابِ کال
ب ظْلمیال و حاضراً عملُوا ما وجدوا و أَحصاها إِالَّ رَةًیبکال و رَةًیصغ غادریال داً کرأَح 
  .)49: هفک(

ی ألَمهِمأُ أْتنْ نَیالَّذ نَبم هِملمِ قَبنُـوحٍ  قَو و  عـاد و  ـودثَم مِ  وـراه  قَـویإِبم ـحابِ  وأَص  د نَیمـ و 
ؤْتَفکالْمات مأَتَتْه ملُهسر یبِالْبانَک فَما نات اللَّه یلمهمل ظْلانُواک نْکو مهونَی أَنْفُسم70: توبه( ظْل(.  
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 هشـت ، مـورد  28از ایـن  . کار رفتـه اسـت   به. ل.د.عماده  آیه 28در ، درباره عدل اما
، ورزیـدن  شـرك  معنـاي  بـه بلکـه   ،مورد مصداق معناي عدالت مقابل ظلم و ستم نیسـت 

و  70 ،1: انعـام  /7: انفطـار  :ك.ر( آمده است کردن جایگزین قراردادن و بهنجار و منتظم
ــل /150 ــره /60: نم ــده /123و  48: بق ــوزده .)95: مائ ــورد ن ــدالت  م ــاره ع ورزي  درب

ـ  اللَّه إِنَّ: «ورزي در آیه شریفه امر به عدالتمانند ؛ نه عدل الهی ،هاست انسان دلِ  أْمرُی بِالْعـ 
ـ  رِکــوالْمنْ الْفَحشــاء عــنِ  نْهـى ی و  الْقُرْبــى يذ تــاءیإ و والْإِحسـانِ   »رُونَکتَــذَ مکــلَعلَّ مکــعظُی یوالْبغْ

اینکـه   جهـت از ، مـذکور آیه  بارهتوضیح و تبیین بیشتري در مباحث آتیدر  .)90 :نحل(
  .خواهیم داد، درباره عدل الهی نیست
: آیه شـریفه اسـت  این  ،اي که ممکن است درباره عدل الهی باشد تنها مورد باقیمانده

»تتَم ۀُک ومل بقاً کردص الً ودلَ عدبالم کلهماتل م والسویهل عیالْعدربـاره ایـن    .)115: انعام( »م
  .بحث خواهیم کرد نیز آیه شریفه

 در آیات نسـبتاً ) 418ص، تا] [بی ،راغب اصفهانی :ك.ر( واژه قسط در معناي عدالت
ورزي یـا عـدم آن ازسـوي      این کاربردها دربـاره قسـط  بیشتر . کار رفته است متعددي به

این موارد . قسط به خداوند متعال نسبت داده شده است ،در سه مورد ، ولیهاست انسان
 قضاوت خداوند به قسط در قیامـت  ،)18: عمران آل( قیام خداوند به قسط: از اند عبارت

  .)47ء: انبیا( و وضع موازین قسط در آخرت) 54و  47: یونس(
عـدل اسـتنباط    معنـاي  بـه  ممکن است در برخی مـوارد  رکاربرد حق نیزواژه بسیار پ

ـ  قُـلْ : «شـریفه  به آیه برخی باورمندان به قاعده فقهی عدالت، با همین استنباط. شود  یإِنِّ
لَى بیعبنْ رینَۀٍ م  کونْدا عم بِه تُميذَّب إِنِ الْح جِلُونَ بِهتَعاتَسکم لَّهإِالَّ ل خَ   یم و هـ ـقَّ والْح ـ قُـص رُ ی
لراغـب اصـفهانی   .)166ص ،1382، صـانعی ر.ك: ( اند استدالل کرده )57: انعام( »نَیالْفَاص 

یـک از ایـن چهـار معنـا      عـدل هـیچ  . شود یادآور می کریم چهار معنا براي حق در قرآن
تواند همسو با معناي عدل قلمـداد   کند که می معناي چهارم را چنان بیان می ولی ،نیست
انـدازه   فعل و قولی است که بر حسب واجـب و بـه  « معناي چهارم حق در نظر او. شود

 در ایـن معنـا   .)124ص ،تا] [بی ،راغب اصفهانی( »دهد رخ می واجب و در وقت واجب
تقابل حق و . یادآور و همسو با شایستگی و عدالت است» وقت« و» اندازه« ،»حسب بر«
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مؤیـد همسـویی حـق در     تـوان  می )42: شوري /69: زمرر.ك: ( ظلم را در برخی آیات
تـوان   مـی مـورد دیگـر از کاربردهـاي حـق را      یـازده . دانست با عدالت برخی کاربردها

و  2 :زمـر  /31 :فـاطر  /108 :یـونس  /57 :انعـام  /105 ء:نسا(گرفت عدل درنظر  معناي به
در مباحـث   بـاوجوداین  ؛)9 :صـف  /28 :فـتح  /30 :احقـاف  /29 :جاثیـه  /17 :شورا /41

  .هاي مشابه ارائه خواهیم کرد استدالل دیگرنقد خود را بر این استدالل و بعدي 
با تعـابیر متنـوع و    آید که نفی ظلم از ساحت ربوبی می دست بهگفته  پیشاز گزارش 

، اثبـات عـدل بـراي ایـن سـاحت     ، ولی آمده است در قرآن کریم پنجاه مرتبه، گوناگون
 اجمـالی  یدر نگـاه  همچنـین . باشـد  مـی آمده است که قابـل بحـث    مرتبهحداکثر یک 

: تقسـیم کـرد   به هشت دسته کلـی  توان آیات مربوط به ظلم و عدل را در قرآن کریم می
ورزي  عـدل «، »تعـالی  نفی ظلـم از سـاحت بـاري   «، »ها انسان میاندرباره ظلم و ستم در«

ورزي  قسـط «، »هـا  ورزي انسـان  قسـط «، »ورزي خداوند سـبحان  عدل یا عدل«، »ها انسان
  .»ورزي خداوند سبحان حق و حق«و » ها حق و ناحق رفتار انسان«، »خداوند سبحان

 نیـز تر  هاي طولی و عرضی کوچک دسته، مذکورهاي  طبع ذیل هریک از دسته به
  .استتصور قابل 

   براي اثبات قاعده فقهی عدالتکریم تقریر استدالل به قرآن . 2
درباره قاعده  نظران معاصر با برخی صاحب وگویی آمیخته از گفتار و کتابت در گفت

در . آورد دسـت  بـه  با لسان اثبـات  قاعده توان شواهدي بر باور ایشان به این می، عدالت
از واگـذاري تشـخیص مصـداق    « شـود کـه   این اشکال به ایشان مطرح مـی ، نقل مذکور

این اشـکال تمـام    گویند میپاسخ در  .»آید شرع تابع عرف باشد عدالت به عرف الزم می
 مرُأْی«: ظلم حرام و عدالت جایز است که زیرا حکم کلی را شرع بیان کرده است؛ نیست
پس از بیـان   .)90 :نحل( »یوالْبغْ رِکوالْمنْ الْفَحشاء عنِ  نْهىی و  الْقُرْبى يذ تاءیإ و والْإِحسانِ بِالْعدلِ
. خـودش قانونگـذاري کنـد    اینکـه نـه  ، یابـد  مـی  گویـد،  مـی قانون عرف آنچه را ، شرع

و    یم إِالَّ للَّه کإِنِ الْح: «ي در معتقدات ما مخصوص خداوند استقانونگذار هـ ـقَّ والْح قُـص
تواند حق و  که او میاست بیان کرده  نیزرا  آن سرّقرآن کریم . )57: انعام( »نَیرُ الْفَاصلیخَ
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  .)308ص، 1386 ،اکبریان علی( جدا کند یکدیگرباطل را از 
  :گوید می با صراحت بیشتر درادامه

للظلـم   ذا وجد مصداقاًإ، للظلم و یتفحص لیجد مصداقاً ۀللعدال ن یجد مصداقاًأالعرف یدور 
 مرنا بهأیقول انه جایز والشارع  ۀذا وجد مصداق العدالإعنه و  ارع نهاناًیقول انه حرام والشّ

  .)310ص ،همان(
مصـداقی بـراي   هنگامی کـه  . تا آن را بیابدجوید  را میعرف مصادیق عدالت و ظلم 

شارع ما را از آن نهی کرده است و هنگـامی کـه   بوده، حرام امر این : گوید می، بیابدظلم 
  .ن امر کرده استداشارع ما را ب بوده،جایز امر این : گوید می، مصداق عدالت را بیابد

اعتبار  استدالل به قرآن کریم را براي اثبات و، مذکوربر اساس سخن نویسنده نظر  به
امـر بـه عـدالت    مذکور، د متعال در آیه خداون: تقریر کردتوان  گونه می این قاعده عدالت

 ؛عـرف خواهـد بـود    ،معیار تشخیص مصادیق عدالتی کـه مـورد امـر اسـت    . کرده است
مصـداق حکـم    ،طبـق آیـه شـریفه   ، عرف مصداق عدالت را تشخیص دادبنابراین هرجا 

 هـر حکمـی کـه عرفـاً     توان نتیجه گرفت میاساس  براین؛ شرعی را تشخیص داده است
  .همانا حکم شرعی است، مفاد عادالنه داشته باشد

 دیگر عبارت به ؛گاهی خود یک گزاره کلی است، روشن است مصادیق عرفی عدالت
بر اساس رو  ؛ ازایننه جزئی حقیقی، جزئی اضافی است، دراینجابودن  مقصود از مصداق

و متنـوع   هـاي متعـدد   و باتوجه به گستردگی قلمرو ظلم و عدل در ساحت این رویکرد
 عنوان قاعده عـدالت  به واسطه آیات عدل و ظلم به صدها حکم کلی شرعی، زندگی بشر

داند  التألیف را مصداق عدالت می حقعرف، : توان گفت می مثال ؛ براياثبات کردتوان  می
همچنـین  . حق شرعی اسـت  ،التألیف پس حق؛ و چون در قرآن به عدالت امر کرده است

 ــ  تشـخیص پزشـکان   بـه  ـ الخلقه دنیاآمدن فرزند ناقص ي از بهسقط جنین براي پیشگیر
  .جایز یا واجب است، پس مطابق قاعده عدالت؛ کاري شایسته و عادالنه است عرفاً

، 2ج، 1410، فاضـل آبـی  (شـود   دیـده مـی  عبـاراتی   در برخی آثار فقهاي پیشین نیز
کـه  ) 643و  641صصـ ، 2ج، 1423، همـو  /259ص، 2ج، تـا]  [بـی  ي،سبزوار /416ص

، 1395، صـرامی  :ك.ر( به اثبات حکم مسـتند بـه عـدالت اسـت     نشانگر باورمندي آنان
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توان باور به اثبات حکم شرعی مستند به قاعـده عـدالت را در    نمیاساس  براین؛ )59ص
البته ممکن است ادعا شود عدالت . قلمداد کرد ن فقهامیااي  باوري بدون هیچ سابقه، فقه

 به تشخیص عرفی عـدالت  صرفاًاینکه  نه، مورد قطع آنان بوده است ،مورد استناد فقیهان
 بـاره  تحقیـق درایـن  . اعتماد کرده باشـند  ـ که در قاعده عدالت مفروض است گونه آن ـ

  .نیستنوشتار حاضر دغدغه 

  نقد استدالل به قرآن براي لسان اثبات حکم از قاعده عدالت. 3
ست که نه آیات نفی ظلـم از سـاحت   ادعا این گفته، پیشما بر استدالل  1خالصه نقد

بر لسان اثبات یک  هیچ، تعالی درباره ذات باري، قسط و حق، و نه آیات عدل تعالی باري
 آیـات،  از بررسی این دو دسته ادرادامه ب .داللتی ندارد عنوان قاعده فقهی عدالت به حکم

  .خواهیم پرداختبه اثبات این ادعا 

  بررسی آیات نفی ظلم. 3ـ1
بر نفی ظلم ، هاي یکسان یا دگرگون ها و قالب با گونه آیهتر اشاره شد که پنجاه  پیش

نقـد مـا بـر    . نقل شـد  مذکور نیزچند نمونه از آیات  .تعالی داللت دارند از ساحت باري
همـان اسـت کـه برخـی     ، عنوان قاعده عـدالت با داللت این آیات بر اثبات حکم شرعی
                                                      

جامع، دقیق و ناظر به تقریر استدالل به قرآن کریم براي اثبات قاعده عدالت باشد، . نویسنده نقدي که 1
سـوي اسـتناد    دهد؛ زیرا ادعـا را بـه   ندیده است. برخی از نقدها اساساً تقریر درستی از ادعا ارائه نمی

دلیل سخن را به وادي درستی و نادرستی تشخیص عـرف،   همین دهد و به استقاللی به عرف سوق می
ینکه عرف چه زمانی مالك است و نسبیت یا عدم نسبیت و ثبات و تغییر در تشخیص عرفی عدالت ا

  .بعد) به 28، ص1394اکبریان،  کشاند (ر.ك: علی می
اهللا صانعی که در متن مستند به آثار  این مباحث از فضاي بحث لفظی قرآنی و بعضاً رواییِ مانند آیت  

ه است. برخی دیگر بدون هیچ دلیلی و بر خـالف ظهـور اطالقـی    سره بیگان شود، یک ایشان دیده می
انـد   عمران، در مقام تشریع ندانسته سوره آل 182، آن را در آیه شریفه »للْعبید بِظَالَّمٍ لَیس اللَّه أَنَّ«عبارت 

  ).108، ص1395/ الهی خراسانی، 344، ص1386اکبریان،  (ر.ك: علی
، عالوه بر اطالق، شـواهد دیگـري بـر    »ه فقهی نفی ظلم در قرآن کریمقاعد«در مقاله دیگري باعنوان   

  ایم. اینکه عبارت مذکور در آیه شریفه و مانند آن در قرآن کریم در مقام تشریع است، آورده
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حاصـل  . انـد  گفته بر اثبات حکم اعد نفی حرج و الضررقو هادلاللت دبر محققان بزرگ 
 لسـان ایـن ادلـه   . توان اثبات را تحصـیل کـرد   ایشان این است که از لسان نفی نمی هگفت

الضـرر و  « و روایـت ) 78: حـج » (نِ مـنْ حـرَجٍ  یالد یم فیکما جعلَ علَ« :آیه شریفه همچون
ایـن ادلـه از اثبـات    . لسان نفـی اسـت   )،102ص ،18ج، 1369، ي مالیريمعزّ» (الضرار

، نراقـی : ك.ر( قاصـرند  ،حرج را در موردي ازمیـان بردارنـد   یا ابتدایی احکامی که ضرر
، 1418، نــائینی /317ص، 1ج، 1417، مراغــی /119ص، 1414، انصــاري /55ص، 1375

، 1414، سیستانی /293ص، 1420، صدر /235ص، 1ج، 1377، بجنوردي /418ص، 3ج
بـر  ، همان تقریر عدم داللت ادله نفی حرج و الضرر درباره آیات نفی ظلم نیز .)294ص

ـ  اللَّـه  أَنَّ« آیـه:  مثـال  ؛ بـراي جـاري خواهـد بـود    اثبات حکم شـرعی  ـ للْعب بِظَـالَّمٍ  سیلَ » دی
  .قادر به اثبات حکم نیست، داشتن لسان نفی دلیل به ،)182  :عمران آل(

  قسط و حق، بررسی آیات عدل. 3ـ2
لسـان اثبـات    ،هایی نقل شـد  نمونهدر مباحث پیشین قسط و حق که ، آیات عدل در

بـر ایـن آیـات وارد    ، اشکال عدم استفاده اثبات حکم از لسان نفـی  ؛ بنابراینوجود دارد
، بر اساس تشخیص عرفی عدل این آیات براي داللت بر اثبات حکم شرعی ، ولینیست

هریـک از  . رو هستند هبا اشکاالت دیگري روب ،گوید که مدعی قاعده عدالت می گونه آن
  .شود یا قابل استدالل بیان میاستدالل هاي آیات مورد  این اشکاالت در ضمن نمونه

  سوره نحل 90آیه . 3ـ2ـ1
 عظُکـم ی یعنِ الْفَحشَاء والْمنکرِ والْبغْ  نْهىی و  الْقُرْبى يذ تَاءیإِ بِالْعدلِ والْإِحسانِ و أْمرُیاللَّه  إِنَّ

  .)90: نحل( لَعلَّکم تَذکرُونَ
اشـکال اصـلی بـر    . تقریـر شـد  تـر   پـیش  بر اثبات قاعده عـدالت  استدالل به این آیه

فعـل مخاطـب و مکلـف    » أمر بالعـدل ی« جمله امر در این است که متعلق مذکوراستدالل 
 نیـز بگـوییم شـامل جعـل احکـام شـرعی       تـا  ر نـدارد نظ فعل شارعاین جمله به . است

ظهـور  . حکم کلی شرعی اسـت ، حکمی عادالنه باشد هر: و از آن نتیجه بگیریم شود می
خواهـد در رفتارهـایش عـدالت بـورزد و ظلـم       امر به عدل این است که از مخاطب می
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شـارع در  اگر این ظهور را درابتدا نپذیریم و بگوییم شـامل فعـل مکلـف و فعـل     . نکند
ـ   چاره، شود می ـ هردو ـ جعل احکام دیگـر   هاي نیست که از این ظهور ابتدایی بـه قرین

 شـک  بـی . دسـت بـرداریم  ، شریفه مورد امر و نهی واقع شـده اسـت   همواردي که در آی
 )و... فحشـا ، انفاق به خویشـان ، احسان( شریفه هموضوع پنج مورد دیگرِ ذکرشده در آی

م کـ م لعلکـ عظی« فـراز پایـانی  . ي در فعـل خداونـد نـدارد   فعل مکلف است و هیچ ظهور
  .باشد میدهد آیه در مقام پند و اندرز به مخاطب  خوبی نشان می نیز به »رونکتذ

ولی بـه  ، ورزي امر شده است مخاطب به عدالترغم اینکه  به ممکن است گفته شود
 ؛ بنـابراین دهد میخبر  ازجمله در تشریع احکام ورزي خداوند از عدالت، اولویت قطعی

د کـه همـه احکـام شـرعی     آور دسـت  این معنا را از آیـه شـریفه بـه   ، توان به اولویت می
  باید گفت:در پاسخ . ندا عادالنه
کنـد   اثبات نمی، ورزي یا عادالنه است هاي خداوند عدالت اخبار از اینکه تشریع، اوالً

کـه  رو نیسـت   ازآن ،باتاین عدم اث. حکم شرعی است، هرچه را عادالنه تشخیص دادیم
کـه در  منظـور اسـت    بدین ، بلکهمفاد الفاظ معتبر نیست در) عرف عقالیی( تشخیص ما

. مستلزم حکم شرعیبودن  نه عادالنه، استبودن  حکم شرعی مستلزم عادالنه، این جمله
 :بگـوییم  هدرنتیجـ  کـه  حکم شـرعی اسـت   باشد،گوید هرچه عادالنه  نمیمذکور جمله 

کافی است تشخیص عرفی دهیم که قانون یا حکمی عادالنه است تا آن را حکم شـرعی  
آن  ثمـره : خواهیم گفـت  ،»؟این جمله چیست هپس فاید« اگر پرسیده شود. معتبر بدانیم

: شـود  فهمیده می» عکس نقیض« بسانو دراینجا  آید مینخست  ههمان است که در دست
ایـن  . حکم شرعی نیست ـ رف یعنی ظالمانه بودکم در ع که دست ـ هرچه عادالنه نبود

  .شود ظالمانه نمی ،نخست است که حکم شرعی ههمان مفاد دست
بـا فهمیـدن    هرچند از یک لفـظ  ؛فهمیدن چیزي به اولویت عقلی و حتی عرفی، ثانیاً

اي  لفظیـه  هشـرطی  هاگـر مفـاد جملـ    مثال ؛ برايمتفاوت است چیز از مفاد خود لفظ همان
عـرف حـاکم در فهـم    ، صرف مالقات با نجس باشد ر براي عدم تنجس بهاستلزام آب کُ

متـنجس  ، صـرف مالقـات    بـه  آب غیرِکُـر : کنـد  این مفهوم را از آن برداشـت مـی  ، الفاظ
چنین مفهوم معتبري ، نباشد داللت لفظیاگر همین استلزام در قالب  باوجوداین ؛شود می
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گـاهی   تکیه 1،دست آوریم چنین استلزامی را به اجماع  بهمثالً اگر ؛ بنابراین نخواهد داشت
 توان با نمی دلیل همین به؛ همچون عرف حاکم در فهم الفاظ براي اثبات آن مفهوم نداریم

ورزي را خود لفظ  مانند جایی که این عدالت ورزي شارع مقدس بر اولویت عدالت  تکیه
الت در هرجـا  عرف حاکم در تشخیص معانی الفاظ را بـراي تشـخیص عـد   ، نشان دهد

  .کار انداخت و به حکم شرعی رسید به
قسـط و حـق   ، مخاطب امر به عدل بر داللت همه آیاتی که در آنها مذکوراشکاالت 

همـین   بر اسـاس . نیستوارد خواهد بود و نیازي به نقل و بررسی جداگانه  ،شده است
بـه   دادن اي کـه در نسـبت   چهـار دسـته  ، از هشت دسته آیـات ظلـم و عـدل    ،اشکاالت

بیـرون   از قلمرو بحث و اسـتدالل  ـ نه در نسبت دادن به خداوند سبحان ـ هاست انسان
) 25: حدیـد ( »لیقـوم النّـاس بالقسـط   « و) 8: مائده( »اعدلوا هو أقرب للتّقوي« آیات. باشد می

  اند. شده از قلمرو استدالل هاي بیرون هاي دیگري از دسته نمونه

  سوره انعام 115آیه . 3ـ2ـ2
 تتَمکوبۀُ رمکل لَ لدبالً الَ مدع قاً ودکصمالس وه و هاتمیللالْع 115: انعام( میع(.  

ممکن است براي اثبـات قاعـده عـدالت بـا مفـاد      ، داشتن لسان اثبات دلیل بهآیه این 
گونه تقریـر   توان این استدالل را می. مورد استدالل قرار گیرد اثبات کنندگی حکم شرعی

شـود و شـامل تشـریع     اشاره دارد به آنچه از خداوند سبحان صادر می »کلمۀُ ربک«: کرد
شده خداونـد   براي احکام تشریع» عدالً« وصف یا قید، با این شمول. گردد می نیزاحکام 

پـس  ، شود چون خطابات قرآن به زبان عرف عقالیی فهمیده می ؛خواهد بود سبحان نیز
امـر  ایـن  . مصداقی از حکم شرعی خواهـد بـود  ، مصداقی از عدل نزد عرف عقالییهر 

  .همان اثبات حکم شرعی در قالب قاعده عدالت است
  :رسد نظر می وارد بهگفته  پیشچند اشکال بر تقریر 

وي . نسـبت بـه احکـام شـرع    » کلمـه « بـر شـمول   تبیاندر  طوسیاشکال شیخ ، اوالً
                                                      

بلکه اجماع بـر   ،اي از شارع، اگر فرض داشته باشد، منظور نیست . اجماع بر صدور لفظیِ چنین جمله1
 است.د نظر صرف معنا م
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 زیرا؛ تواند شامل تشریعیات شود نمی دراینجا» کلمه« ،»لماتهکلَ لالَمبد« به قرینه: گوید می
 البتـه  .)247ص، 4ج، 1409، طوسـی ( شوند که نوعی تبدیل اسـت  شرایع دچار نسخ می

بـودن   را در آیـه نـاظر بـه عادالنـه    » عدالً«، طوسیبرخالف نظر شیخ  بسیاري از مفسران
، 2ج، 1416، فـیض کاشـانی   /143ص، 4ج، 1425، طبرسـی ( انـد  احکام شـرعی دانسـته  

، 1418، سـمعانی  /396ص، 1ج، 1424، مقاتل /160ص، 1ج، تا] [بی ،طباطبایی /151ص
، 1412، کثیـر  ابن /70ص، 7ج، 1405، قرطبی /125ص، 2ج، 1407، بغوي /138ص، 2ج
را نقـد نکـرده    طوسینظر شیخ  کسیولی  ،)435ص، 2ج، 1410، بیضاوي /63ص، 1ج

، طبرسـی ( انـد  نقل کـرده  بدون نقد نیزنظر ایشان را ، رغم نظر دیگر به بلکه برخی ،است
» عـدالً « با تفسیراي نیز  عده .)330ـ328ص، 7ج، تا] [بی ،طباطبایی /143ص، 4ج، 1425

 :ك.رنیـز   /212ص، 1ج، 1421، سـلمی ( عدل بـا دشـمنان   همچون به غیر مورد احکام
 ،8ج ،1415، آلوسـی  /160ص، 13ج، تا] [بی ،فخر رازي /239ص، 1ج، تا] [بی ،عربی ابن
  .اند شدههمراه با نظر شیخ  ظاهراً ،)24ص

رسد  نظر می به، بدانیم را شامل تشریع و احکام شرع» کلمه« ی کهدرصورتحتی ، ثانیاً
، اگـر نگـوییم ظـاهر   . تصـدیق کـرد  بودن  عادالنه معناي بهتوان ظهور عدل را در آیه  نمی

معنـاي  . معناي جایگزین و همتاست، بودن مقابل معناي عادالنهدر  احتمال قوي کم دست
ـ   أَو«کـریم هسـت:   در جاهاي دیگـر قـرآن    براي واژه عدل جایگزین و همتا لُ ذلـدکع 

اي که این ظهـور یـا احتمـال را در آیـه مـورد بحـث تقویـت         قرینه .)95: مائده» (اماًیص
این قبل . از آن است پس ،»لماتهکالَمبدلَ ل« و عبارت» عدالً« از پیش ،»تَمت« کلمه ،کند می

، و مبدلی نـدارد  است کلمه رب تمام شدهچون همسو با این مقام و معناست که ، و بعد
  .هست نیزیعنی مطابق با واقع » صدقاً« اینکهکما ؛جایگزین و همتا ندارد

روایتی را در تفسیر یـا  هیچ ، رغم تتبع روایات به، پیشین مؤید اشکاالت عنوان به، ثالثاً
اشاره آیه به  ،ظاهر تعدادي از روایات ، بلکهتطبیق آیه مورد بحث به احکام شرع نیافتیم

 :ك.ر( بـراي هـدایت مـردم اسـت     بـه امامـت   واسطه نصب ائمه به کمال و تمام دین
یعنی همان معنـایی کـه    ؛)462ـ451ص، 1362، صفار /388ـ386ص، 1ج، 1363، کلینی

نسبت به واقعه غدیر خـم و   )3: مائده( »...  کملت لکم دینکمألیوم أ ... « شریفهدر ذیل آیه 
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 199صصـ ، 1ج، 1363، کلینی( در روایات فراوان آمده است ،علی امیر مؤمنانوالیت 
ــی /27ص ،8و ج 299و  ــدوق /15ص، 1ج، 1383، مغرب ــ، 1417، ص و  437 ،50صص

  ).587ص، 1ج، 1370، حویزي /437ص، 1363، انیحرّ /774
بـودن   استلزام ازطرف حکم شرعی بـراي عـدل   اینکهگفته مبنی بر  اشکال پیش، رابعاً

شـود هرچـه    میگفته ، عکس نقیض براي حکم شرعی که بهبودن  نه ازطرف عدل ،است
  .جاري است نیزدراینجا ، حکم شرعی نیست ،عدل نیست

  سوره انعام 57. آیه 3ـ2ـ3
ـ ما تَستَعجِلُونَ بِـه إِنِ الْح  يذَّبتُم بِه ما عنْدکو  یبنَۀٍ منْ ریعلَى ب یقُلْ إِنِّ قُـص  یم إِالَّ للَّـه  ک

  .)57:انعام( نَیرُ الْفَاصلیالْحقَّ و هو خَ
. حکم خداوند سـبحان داللـت دارد  بودن  آیه بر حق توان گفت در تقریر استدالل می

حـق   حکمی که نزد عرف عقـال  هر، مراجعه کردازآنجاکه در داللت الفاظ به عرف باید 
 سـه یظلم و عدل و مقا اتیبه آ ینگاه« در بخشتر  پیش. حکم شرعی خواهد بود ،باشد
همسـویی واژه حـق را دراینجـا بـا     ، نی که اشاره شدیو قرا راغب اصفهانیکمک  به ،»آنها

  .معناي عدل بیان کردیم
  کنیم: یبیان م شرح ذیل بهرا  مذکورنقد خود بر تقریر 

در مقـام لـزوم   » نَیرُ الْفَاصـل یهو خَ« و» م إِالَّ للَّهکإِنِ الْح« قرینه عبارات به آیه، اوالً
یا ظلم و  در تعیین مصادیق حق و باطل مراجعه به خداوند و نفی مراجعه به غیر او

بیـان معـارف    راهاز ، خداوند سبحان وسیله به تعیین و بیان این مصادیق. عدل است
ت پیـامبر  در قـرآن و سـنّ   .و.. اخالقـی ، فقهـی ، کالمی گوناگونهاي  در حوزه الهی
طبـق نظـر    اگـر قـرار باشـد   . گیـرد  صورت می و جانشینان معصوم ایشان اعظم

، مصادیق عدل به عرف واگذار شـده باشـد  ، مدعیان قاعده عدالت در مفروض بحث
، خداونـد متعـال   وسیله بهزیرا تعیین حق ؛ آیه شریفه معناي محصلی نخواهد داشت

بـراي هـر   ، اوالً :اگر در حد مفهوم و کبراي کلی لزوم پیروي از حق و عـدل باشـد  
مفروض  عنوان بهاین لزوم کبروي ، ثانیاً ؛عاقلی بدیهی و روشن است و گفتن ندارد

تواند  چه عاملی می، مفروض نباشدامر اگر این  زیرا؛ و پشتیبان پیام آیه شریفه است
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مخاطب را جذب سخن کند و مجاب سازد که باید در تعیین حق و باطـل بـه خـدا    
مفروض باشد تا خداوند بفرماید  ،باید اصل لزوم پیروي از حق و عدل. مراجعه کرد

  .پیش ماست فقط کلید دریافت مصادیق آن
آیه بـر   چراکه؛ جریان دارد نیزدراینجا  نخستگفته براي داللت آیه  اشکال پیش، ثانیاً

، مطابق عـدل اسـت  ، مصداقی از عدالت عنوان به داللت دارد که هر حکم شرعی امر این
  .نه هر عدلی حکم شرعی است

  عمران سوره آل 18. آیه 3ـ2ـ4
الَئالْمو وإِالَّ ه الَ إِله أَنَّه اللَّهإِالَّ کشَهِد الَ إِله طسماً بِالْقلْمِ قَائأُولُوا الْع زِۀُ والْع وـ ه  مکـی زُ الْحی

  .)18: عمران آل(
در » قَائمـاً بِالْقسـط  « این است که عدل براي واژه قسط معناي بهباتوجه  تقریر استدالل

 ،تـا]  [بـی  ،رازي /417ص، 1ج1385، زمخشـري ( درقالب نحوي حال یا مدح آیه شریفه
 /285ص ،3ج ،1415ي، طبـر ( به خداوند متعال نسبت داده شـده اسـت   ،)220ص ،7ج

 ،1ج ،1385ي، زمخشـر  /258ص ،2ج، 1415ی، طبرسـ  /115ص ،3ج، تا] [بی ی،یطباطبا
 این نسبت اطالق دارد و شامل تکوین و تشریع ).416ص ،2ج ،1409ی، طوس /417ص

؛ آمـد  دست بههر حکم شرعی بودن  عادالنه، پس به داللت لفظی قرآن ؛شود می ـ هردو ـ
قسط و  هرجا عرف عقالً، و باتوجه به معیار تشخیص عرف در فهم الفاظ اساس برهمین

  .حکم شرعی خواهد بود، عدل را تشخیص داد
  باشد: میرو  هروب ذیلبا اشکاالت  اما داللت این آیه نیز بر مدعا

بـر   ،بودن تشخیص عرفی عدل و حکم شرعی میاناشکال عدم برقراري مالزمه ، اوالً
هر حکمی کـه  : گوید آیه می، بر فرض نبود اشکال بعدي. ارد استو گفته نیز پیشتقریر 

حکـم   ،هر حکـم عـدل  : گوید نمی ؛قسط و عدل است، قائم به تشریع آن باشد ،خداوند
  .شرعی الهی است

 احتمـال دارد بـه  . به خداوند متعـال روشـن نیسـت   » قَائماً بِالْقسط«بودن  منسوب، ثانیاً
گرچـه غالـب مفسـران و    . منسوب باشـد  ،از آن آمده است پسله که بالفاص» أُولُواالْعلْمِ«

کـه در تقریـر اسـتدالل     گونـه  را همان» قَائماً بِالْقسط« نیجمهورالمفسر ،فخر رازي گفته به
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 یکـی،  روشـنِ  وي هردو احتمال را بدون گزینش ولی، اند به خداوند منسوب کرده، آمد
ــی ــر رازي( آورد م ــی ،فخ ــا] [ب ــال    .)220ص، 7ج، ت ــراردادن احتم ــنگ ق ــاید همس ش

بـاوجود اذعـان بـه    ، به خداوند متعالبودن  با احتمال منسوب» أُولُواالْعلْمِ« بهبودن  منسوب
نـزد   نخسـت قرینه بر ترجیح احتمال  ،رازيفخر در سخن  به احتمال دوم» جمهور« باور

ـ  ونک حال أولواالعلم و«اینکه  توجیه این احتمال در سخن وي به. او قلمداد شود  واحـد  لک
  .تواند قرینه دیگري بر این ترجیح باشد می) همان» (الشهادة هذه أداء یف بالقسط قائماً منهم

در برخی روایات ضمن که است  این »أُولُواالْعلْمِ« بهبودن  مؤید احتمال منسوب، ثالثاً
حـال بـراي   » قَائماً بِالْقسـط « ،»ءوصیاأو  ءنبیاأ« در آیه شریفه به» أُولُواالْعلْمِ« تفسیر یا تطبیق

  :آنان و منسوب به ایشان دانسته شده است
 قولـه  مـا أو  ... »هـو  إال إلـه  ال نـه ا شهداهللا« ۀیاآل هذه عن أباجعفر سألت :قال جابر عن

، اشـی یع( ... بالقسط امیق و هم اءیواألوص اءیاألنب العلم أولى ان »بالقسط قائماً العلم أولوا و«
  .)78ص ،1410ی، وفکال فرات /166ص ،1ج ،1381

بـا  ، نام قاعده عدالته اي فقهی ب بر ثبوت قاعده هیچ دلیل بدون اشکالی ترتیب یندب
  .در دست نیست حکم شرعی هکنند مفاد اثبات

عنـوان   ذیـل تقریر استدالل به قرآن براي نفی اعتبـار حکـم   . 4
  قاعده نفی ظلم

، سـبب قتـل زن   قصـاص مـرد بـه   له ئضمن بررسی مس نظران معاصر برخی صاحب
تفاضل دیه زن و مرد به مرد قاتل رد  مبنی بر لزوم بلکه اجماعی امامیه، فتواي مشهور
) 82ص، 42ج، 1404، نجفـی  /46ص، 11ج، 1416، فاضـل هنـدي  ( لهئرا در این مسـ 

مخالفت این  ،نقطه محوري سخن ایشان .)162ص ،1382، صانعی( ندا چالش کشیده به
روایات مورد استدالل بـراي   بنایراین؛ با قرآن کریم است ـ  فاضل دیه رد زومل  ـحکم  

رغم حجیت سند   به این روایات. مخالف با قرآن خواهد بود، فاضل دیهرد  اثبات لزوم
از حجیـت و اعتبـار سـاقط    ، مخالفت با قـرآن  دلیل به، فاضل دیهرد  و داللت بر لزوم

که داللت بر عدم حجیت روایـت  را روایاتی  نخست ایشان .)164ص ،همان( شود می
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 گونـه  همـان  حجیت و داللت این روایات .)همان( کند نقل می ،کند مخالف با قرآن می
م و یکـی از شـرایط قطعـی    مسـلّ  براي ما نیـز ، ستا تقریر کردهدر اصول فقه  ويکه 

بر این نکته که ایشان نیز در طـی   فقط. پردازیم ن نمیدابرو  ؛ ازاینحجیت اخبار است
در ایـن  کـریم  از مخالفت با قـرآن   قصودکنیم که م تأکید می ،کند اشاره می دانسخن ب

 نه متزلزل و ابتدایی کـه بـا جمـع داللـی عرفـی     ، مخالفت مستقر است، له اصولیئمس
. شـود  برطـرف مـی  ، عام و خاص و حاکم و محکوم، مطلق و مقیدمیان جمع همچون 

، نزد عرف معیار در فهم کلمات شارع، رود می میانخالفتی که با جمع عرفی ازم اصوالً
  .آید شمار نمی مخالفت به

آیـات متعـدد و فراوانـی    ، فاضل دیه با قـرآن رد  دلیل ایشان بر مخالفت روایات
کلمات و احکام خداوند متعال عدل و حق اسـت  : «کند داللت میگونه  ایناست که 

» دارد روا نمی، نه در تکوین و نه در تشریع، بر بندگان خودو خداوند متعال ظلمی 
گفته درباره عدل و هـم دربـاره    در این استدالل هم به آیات پیش .)166ص، همان(

چنـد   شـده، اشاره  همسو با عدل، درباره حق چنیننفی ظلم از ساحت ربوبی و هم
  :شود نمونه نقل می
تتَم ۀُک ومل بقاً کردص الً ودلَ عدبالم کلهماتل م والسویهل عیالْع115: انعام( م(.  
کإِنِ الْح لَّهإِالَّ ل خَیم وه قَّ والْح یقُصل57: انعام( نَیرُالْفَاص(.  

  .)182: عمران آل( دیللْعب بِظَالَّمٍ سیلَ اللَّه أَنَّ
  .)40: نساء( ذَرةٍ مثْقالَ ظْلمیال اللَّه إنَّ
  .)44: ونسی( ظْلمونَی أَنْفُسهم النَّاس نَّکول ئاًیشَ النَّاس ظْلمیال اللَّه إِنَّ
ظلـم و  ، نـزد عـرف  ، له مـذکور ئدر مسـ  فاضل دیـه رد  لزوم«: کند اضافه می سپس

بـر   سـقوط روایـات دالّ   نتیجـه  .)167ص، 1382، صانعی( »خالف عدل و حق است
همـه روایـاتی را کـه     درادامهوي . از اعتبار و حجیت خواهد بود، دیهفاضل رد  لزوم

با همین ، تشخیص داده شود ظلم زن و مرد دارد و عرفاً میانداللت بر احکام متفاوت 
عرف در فهم معانی الفاظ که در اسـتدالل بـه   بودن  معیار. داند معیار از اعتبار ساقط می

در اصـول  ، مله ظواهر الفاظ قـرآن کـریم  ازج در باب حجیت ظواهر، آیات آمده است
این نکتـه کـه نقـش مهمـی در اسـتدالل       .)176ص همان( م استبلکه مسلّ، فقه ثابت
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، 1386 ،اکبریان علی( است ارائه شده  با تفصیل و توضیح بیشتر در جاي دیگري، دارد
  .)299و  288 ،268 ،264 ،255صص

، عنوان قاعده عـدالت یـا هـر عنـوان دیگـر      ذیل اثبات حکم شرعی، مذکوردر بیان 
نفسه و بدون نظـر بـه    هرچند فی، فقط نفی حکم مفاد روایات در این بیان. وجود ندارد

اگـر   ؛این بیان مناسب عنوان قاعده عدالت نیسـت . وجود دارد، معتبر باشد آیات یادشده
بـا تفکیـک قاعـده    رو ما نیـز   ایناز ؛بلکه صحیح استبهتر و  ،نام گیرد »قاعده نفی ظلم«

  .نامیم بیان مزبور را بیان قاعده نفی ظلم می، عدالت از قاعده نفی ظلم

عنـوان   ذیـل ، براي نفـی حکـم  کریم نقد استدالل به قرآن . 5
  قاعده نفی ظلم

حکمی که به تشـخیص عـرف    استدالل به قرآن بر نفی حجیت هر، که گذشت چنان
، آیات عدل و حق. نیز آیات نفی ظلم بودشامل آیات عدل و حق و ، عقال ظالمانه باشد

روشن شد  از این بررسی. بررسی شد در بخش قبل ـ که ما افزودیم ـعالوه آیه قسط   به
نیازي بـه   ؛ بنابرایناحکام شرعی ندارندنبودن  یا ظالمانهبودن  داللتی بر عادالنه ،این آیات

بـر محـور لسـان     فقط لماما آیات نفی ظنیست،  براي قاعده نفی ظلم آنهابررسی مجدد 
اکنـون ایـن آیـات بـا فـرض      . بررسی و نقد شد و براي اثبات حکم شرعیآنها  نفی در

براي داللت بر نفی حکمی که در تشخیص عرف عقالي حاکم  اند، اینکه در مقام تشریع
  .شود بررسی می، ظالمانه است، بر فهم الفاظ

تعـالی نقـل    ظلم از سـاحت بـاري  نفی  نمونه از آیات فراوان و متنوع نُهپیش از این 
ه  «: شـود  از این آیات براي محوریت بحث یادآوري مـی مورد دو . شد ـ ری مـا اللـَّ  ظُلْمـاً  دی

  .)182: عمران آل( »دیللْعب بِظَالَّمٍ سیلَ اللَّه أَنَّ« و) 108: عمران آل( »نَیللْعالَم
ظالمانـه بـه تشـخیص    اعتباري حکـم   نقد ما بر ادعاي داللت آیات نفی ظلم بر بی

هـر دلیـل معتبـري بـر     اینکه  توضیح ؛دهد مطلق این ادعا را نتیجه نمیرد  ،عرف عقال
 .اگر شرایط اطالق تمام باشد ؛شامل اثبات اصل حکم و اطالق آن است، حکم شرعی

ولی اطالق آن بـا داللـت    ،شود ثابت می اصطالح نص اصل حکم با داللت قطعی و به
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  .گردد اثبات میظنی معتبر 
 ،تعالی بارياین است که آیات نفی ظلم از ساحت مذکور سخن ما در نقد ادعاي 

اعتبار  بی، تواند داللت هیچ دلیلی را بر اصل حکم که داللتی نصی و قطعی است نمی
و چـه باواسـطه عـدم     چه مستقیماً، آید سخن که درادامه دلیل آن می ؛ بنابراینسازد

 دلیـل  به توان اصل و نص هیچ حکم شرعی را نمی، حجیت هر دلیل مخالف با قرآن
در  تـر  پـیش کـه   چنـان . از اعتبـار سـاقط کـرد   ، بودن هرگونه تشخیص عرفی ظالمانه

اگـر سـند   . سند اسـت بودن  دراینجا فرض بر غیرقطعی، توضیح محل بحث گذشت
حکم شرعی حکم مقطوع خواهد بـود و از  ، قطعی باشد، است مانند داللت که نص

  .معناست بی دن آناعتبارافتا
اسـت کـه اگـر اصـل و صـراحت      گونه  بحث اینله در این ئصورت مس اساس براین

ظالمانـه تشـخیص   ، در عرف عقالیـی  با سند معتبر و غیرقطعی ـ نه اطالق آن ـ حکمی
رغـم   بـه اینکـه   یا حکم مزبور از اعتبار ساقط است، آیات نفی ظلم دلیل بهآیا ، داده شود

، در چنین وضعیتی دیگر عبارت به؟ حکم مزبور معتبر است، عرفیبودن  تشخیص ظالمانه
ادعا این است کـه دلیـل حکـم    ؟ رد و ترجیح با ادله نفی ظلم است یا دلیل حکم مزبورب

دانسـتن   رغـم ظالمانـه   بـه است و بودن  حاکم بر تشخیص عرفی ظالمانه اصطالحاً مزبور
حکومت تخطئـه عـرف در    ،ه ثبوتینکتاکنون . شود این حکم از اعتبار ساقط نمی، عرفی

احکـام  بودن  عادالنه زیرا؛ نه توسعه یا تضییق تعبدي موضوع آن، فهم دلیل محکوم است
  .آن قابل توسعه و تضییق نیستنبودن  شرع و ظالمانه

به مبناي اصولی خود در بیان اصـطالح حکومـت   نخست ، مذکوربراي اثبات ادعاي 
چکیده بیان اصـولی حکومـت   . دهیم ادعا تطبیق می سپس آن را در اثبات. کنیم اشاره می

الزم نیست دلیل ، در حکومت دلیلی بر دلیل دیگر، این است که اوالً دلیلی بر دلیل دیگر
کـه   همـین . نظر داشـته باشـد   محکوم دلیل به ،»عنیأ« و» يأ« با الفاظ تفسیر مانند، حاکم

، ثانیـاً  ؛کـافی اسـت  ، جهتی از جهات دلیل محکـوم ببینـد   کننده عرف دلیل حاکم را بیان
نبایـد مـورد توجـه و    ، شود بیان می محکوم دلیل بهدلیل حاکم نسبت  وسیله بهجهتی که 

وگرنـه تعـارض غیرمسـتقري کـه عـرف را بـه فهـم         ،بیان دلیل محکوم واقع شده باشد
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ر شـکل  تعـارض مسـتق   ، بلکـه آیـد  پـیش نمـی  ، دهد حکومت یکی بر دیگري سوق می
وجـه  ، ثالثـاً  ؛نسـبت تعـارض خواهـد بـود    ، جاي حکومت به گیرد و نسبت دو دلیل می

منحصر به توسعه یـا تضـییق موضـوع    ، که مشهور است گونه آن، دو دلیل میانحکومت 
تعـرض و بیـان   ، شـد اشاره که  چنان، زیرا مالك حکومت؛ نیست حاکموسیله  بهمحکوم 

یل محکوم اسـت کـه خـود دلیـل محکـوم آن      دلیل حاکم به جهتی از جهات موضوع دل
به عقل یا عـرف مکمـل   ، اگر دلیل حاکم نباشد آن جهت ، بلکهجهت را متعرض نیست
 دلیـل  در جملـه/  مثـال  ؛ بـراي شود واگذار می) حاق لفظ( تنهایی فهم مراد از خود لفظ به

حـاکم   به عـرف ، عالم کیستاینکه  ولی، حاق لفظ وجوب اکرام عالم است ،»العالم کرمأ«
وارد ، فهم مطلـب از حـاق الفـاظ    ،بر محاورات واگذار شده است تا بسان مکمل عرفی

 ،»نحوي عالم نیسـت : «اگر دلیل دیگري وارد این صحنه شود و بگوید. صحنه فهم شود
تصرف در واگذاري مزبور خواهد بود که مورد پذیرش عـرف حـاکم بـر فهـم      معناي به

، دانستن نحوي نزد عرف است ري که ناشی از عالمتعارض غیرمستق، الفاظ است و با آن
  .)31ص، 1ج، 1409 1،منتظري :ك.ر( رود ازمیان می

 ذیـل طی مراحل ، گفته پیشتطبیق اصطالح حکومت دراینجا و درنتیجه اثبات ادعاي 
  :شود ارائه می
هـا یـا بناهـاي     مانند دیگـر عـرف  ، دلیل اعتبار عرف حاکم بر فهم مفاد الفاظ. اول
تقریر اعتبار عرف . و عدم ردع از آن استبودن  منظر شارع و  در مرئی، حجت عقالییِ

 شـود  همان تقریري است که در حجیت ظواهر الفـاظ ارائـه مـی    ،در فهم معانی الفاظ
 /286و  281صصـ ، 1409، آخوند خراسانی /173و  137صص، 1ج، 1428، انصاري(

 اللَّه  ما« :مانند تعالی باريظهور دلیل نفی ظلم از  دراینجا .)135ص، 3ج، 1406، نائینی
ـ  اللَّـه  أَنَّ« و) 108: عمران آل» (نَیللْعالَم ظُلْماً دیری ـ للْعب بِظَـالَّمٍ  سیلَ  ،)182: عمـران  آل» (دی

                                                      
آمـوزش و مالحظـه آثـار متعـدد اصـول فقهـی، در تفسـیر         ،ساله پژوهش در تجربه چندیننویسنده . 1

ترین بیان آن را در این منبع یافته است که با اندکی تصرف به نظـر خـود،    حکومت، بهترین و شفاف
  شود. میدیده چکیده آن در متن 
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دلیل دیگري اثبات  اًفرض نفی ظلم که حاق لفظ است و اگر .1: شامل دو قسمت است
چیستی و مصداق ظلم که حـاق لفـظ    .2 ؛تعارض خواهد بودبا این نفی در ، ظلم کند

 ،)مبتنی بـر حجیـت ظـواهر   ( واسطه واگذاري فهم لفظ از معنا به عرف به ، بلکهنیست
صحنه  اگر دلیل دیگري به، براي این قسمت. ظلم عرفی چیستی و مصداق خواهد بود

بلکه ، گیرد نمی تعارض شکل، تخطئه کند آید و عرف را در مصداقی از تشخیص ظلم
، از اصطالح حکومـت  شده اشارهمطابق تبیین  زیرا دلیل دیگر؛ گیرد حکومت شکل می

در حـاق  نخسـت  شده است که دلیـل  نخست متعرض بیان جهتی از جهات فهم دلیل 
  .متعرض آن نیست، لفظ

بـا سـند و   مثالً  ـ حکم یقینی شرعی، حاکم بر فهم الفاظ که عرف عقالییآنجا. دوم
بـاور   مبناي کالمـی  بر اساسدر نظر مجتهدي که ، انه ببیندلماظ را ـ رواییداللت قطعی 

 در تشـخیص  یـی عقال عـرف  تخطئـه قطعـی  ، همه احکام شـریعت دارد بودن  به عادالنه
ردع  معنـاي  بهاین تخطئه . آید می پیش احکام شرعبودن  در ادله نفی ظالمانه ظلم مصداق
 درمـورد خـاصِ   رو ازاین ؛مزبور استحکم قطعی حجیت ظواهر درمورد خاص  قطعی

) تعالی نفی ظلم از باري( احکامبودن  ادله نفی ظالمانهبر  دلیل این حکم، یقینی این حکم
  .ورود خواهد داشت اصطالحاً، است حجیت ظواهر که داللتش مبتنی بر

ایـن   ولـی ، ظالمانـه بدانـد  ، اگر حکمی را عرف عقالیی حاکم بر فهم الفـاظ . سوم
قطـع بـه   ، باشـد  اما داللتی قطعی، قطعیسندي معتبر و غیرو حکم داراي دلیل شرعی 

اساس حجیت  بر ولی ،ورود شکل بگیرد تا اصطالحاً آید نمی پیش ییعقال عرف ردع
حکم باز هم ، در این رخداد. دهد می رخ ردع تعبدي با داللت قطعی، سند دلیل مزبور

که در قالـب   فهم عقالیی از الفاظ برحکومت  ،حاًاصطال اما، مزبور مقدم است شرعی
همان  ،زیرا مفاد این ردع؛ دهد رخ می مورد این در حجت بوده است، ،حجیت ظواهر

این جهت . بیانی است که نسبت به جهتی از جهات فهم دلیل نفی ظلم رخ داده است
انکـار  موضـوع را  بـودن   ظلـم ، داللت قطعی حکـم . باشد میهمان مصداق عرفی ظلم 

زیـرا چنـین تعبـدي در حکـم     ؛ واقعیت این انکار تعبد به نبـود ظلـم نیسـت   . کند می
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 و عقالً عرفاً، که دلیل نفی ظلم درحالی ،شود می تعالی باريتخصیص دلیل نفی ظلم از 
تخطئه عرف در تشـخیص   معناي بهپس باید پذیرفت این انکار  ؛قابل تخصیص نیست

  .خواهد بود ظلم درمورد نص حکم
ن آیـات نفـی ظلـم و دلیـل حکـم      میـا  مذکوربا رخداد حکومت به تقریر . هارمچ
مخالفت بـا  ، واسطه جمع عرفی به. شود آیات مزبور برقرار میمیان جمع عرفی ، مزبور

دلیـل مزبـور از   ، عدم حجیت روایت مخالف با قـرآن  دلیل بهیابد تا  قرآن استقرار نمی
  .حجیت ساقط شود

عقالیی از  عرف اعتبار فهم دلیل به آیات نفی ظلم، برعکس چرا دوگفته ش اگر. پنجم
خـواهیم گفـت   ؟ حـاکم نباشـد   مزبور بر دلیل حکم، حجیت ظواهر الفاظ مبتنی بر ظلم

قطعـی و  در داللـت  . نصـی اسـت   قطعـی و  به داللت حکم صریح له اصل وئفرض مس
یل نفی ظلم تا دل عدم ردع وجود ندارد بر تعلیق، ظهوري ظنی و بر خالف داللت، نصی

  .اعتبار سازد داللت را بی از رهگذر ردع
حکم شرعی و  ن نصمیا، در جمع داللی این است که گفته پیشبیان سربسته مراحل 

فـرض بـر    درنهایـت ازآنجاکـه  . شـود  بـر ظـاهر مقـدم مـی     نـص ، ظلم دلیل نفی ظهور
  .نه ورود، تقدم ازقبیل حکومت است، سند حکم شرعی استبودن  غیرقطعی

حکمی بـا سـندي معتبـر ولـی      با این مفاد که اصل و نص قاعده فقهی نفی ظلم درنتیجه
  .حجت و ثابت نیست، اعتبار شود بی آنبودن  تشخیص عرفی ظالمانه دلیل به غیرقطعی

با ادلـه نفـی ظلـم بـود کـه       حکم اصل و نصمیان درباره جمع  ،آنچه گفته شد
دربـاره   ولـی  ،ر قاعده نفی ظلم اسـت در اعتبا نویسندهطرف سلبی تفصیل برگزیده 

نظـر  ، ن اطالق حکم با ادله نفـی ظلـم اسـت   میاطرف دیگر تفصیل که درباره جمع 
و قاعده نفی ظلم را در محدوده نفی اطالق احکام  باشد میبرگزیده ایجابی و موافق 

اجمال مطلـب اینکـه   . شود تفصیل مطلب به مقاله دیگري واگذار می. دانیم ثابت می
بـه تشـخیص عـرف حـاکم در فهـم       اطالق حکمی براي آن شرایط شرایطی اگر در
درسـت  امر این . از اعتبار خواهد افتاد آن اطالق در آن شرایط، ظالمانه باشد، الفاظ
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شدن است که مستند به قاعـده   در شرایط حرجی مانند ازاعتبارافتادن اطالق احکامه
داللـت ظنـی سـکوتی اطـالق     خالصه دلیل مدعا این اسـت کـه   . شود نفی حرج می

  .محکوم داللت ادله نفی ظلم در حوزه تشریع خواهد بود، حکم

  نتیجه
  :استحاضر اهم نتایج پژوهش  ذیل،موارد 

محـور و هـم بـا رویکـرد      هـم بـا رویکـرد فـرع    ، در قرآن کریم فقه عدل و ظلـم . 1
بـا   عـدالت  قاعـده «در دو قالب ، محور در رویکرد قاعده. قابل استنباط است محور قاعده

تشخیص  به »با مفاد نفی اعتبار حکم ظالمانه قاعده نفی ظلم«و  »مفاد اثبات حکم عادالنه
  .قابل بحث و بررسی است عرفی عدل و ظلم

. هسـت  هـاي گونـاگون و فـراوان ظلـم در قـرآن کـریم       آیه درباره جنبه 289. 2
آیه از این آیـات در نفـی    پنجاه. مندي فقهی دارند بسیاري از این آیات قابلیت بهره

، قسـط و حـق  ، عالوه آیـات عـدل   به آیه پنجاهاین . تعالی است ظلم از ساحت باري
موضوع بررسی در داللت بر قواعد ، باشد تعالی نحوي که بتواند درباره ذات باري به

  .است عدالت و نفی ظلم
نی است که این بر این باور مبت، براي اثبات قاعده عدالت مذکوراستدالل به آیات . 3

  .کند داللت می تشخیص عرفی عدل راه آیات بر اثبات حکم شرعی از
بر محور توجه به عدم لسان اثبـات  ، در بخش آیات نفی ظلم مذکورنقد بر استدالل 

نقـد متوجـه عـدم ثبـوت     ، قسـط و حـق  ، در بخش آیات عدل. چرخد می در این بخش
البتـه  . در عالم تشـریع اسـت   تعالی باريبه ذات  کریم نسبت لفظی این عناوین در قرآن

تعالی در عـالم تکـوین و    معتقد به انتساب این عناوین به باري ،و در مبناي کالمی واقعاً
  .تشریع هستیم

اعتبارکردن اصل و نص حکمی که بـا   براي بی، استدالل به آیات عدل و نفی ظلم. 4
اعم ، دانستن این آیات و مقدم کردن مبتنی بر حاکم ،سند غیرقطعی معتبر قابل اثبات است

بـا ایـن   . قرار دارد، واسطه معیار اصولی عدم حجیت خبر مخالف با قرآن به یامستقیم از 
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  .شود قاعده نفی ظلم ادعا می ،استدالل
بر این محور است که داللت نصی قطعی براي هر حکمی که  مذکورنقد استدالل . 5

 تخطئـه عـرف در تشـخیص ظلـم و عـدل      آن را در جایگـاه ، عرف آن را ظالمانه ببینـد 
اما داللت آیات نفی ظلم ، شود حاکم و مقدم می، نشاند و بر داللت آیات ظلم و عدل می

پـذیریم کـه    مـی ، مصداق ظلـم باشـد   عرفاً درصورتی که اطالق، را بر اطالق دلیل حکم
  .بیرون استحاضر نقد در مقاله  مجالارچوب و هبحث و بررسی آن از چ

   



86
 اهللا صرامی سیف  

  
  
  

  منابع
  ق. ،1409البیت آل همؤسس :قم ؛صولکفایۀاأل ؛محمدکاظم، آخوند خراسانی .1
  .ق1415 ،دارالکتب العلمیه :بیروت ؛المعانی روح؛ محمود، آلوسی .2
  ].تا بی، [دارالفکر: بیروت القرآن؛ أحکام؛ عبداهللا بن محمد، عربی ابن .3
  .ق1412 ،دارالمعرفه: بیروت؛ العظیم تفسیر القرآن؛ اسماعیل، کثیر ابن .4
اد فقهـی در  یابی عدالت در اجته نقش«؛ تمدنحمیدرضا  و علی، الهی خراسانی .5

؛ مجلـه فقـه  ، »انگاري عـدالت در خطابـات قرآنـی    پرتو بررسی چالش حکمت
  .122ـ100ص، 1395 بهار و تابستان ،87ش

  ق. ،1414شیخ انصاري هنگرک :قم ؛فقهیۀرسائل  ؛مرتضی، انصاري .6
  .ق1428، سالمیالفکر اإل مجمع :قم ؛فرائداألصول ؛  ـــــ .7
  .1377، نشر الهادي :قم ؛القواعدالفقهیۀ؛ سیدمحمدحسن، بجنوردي .8
  .ق1407 ،دارالمعرفه: بیروت؛ تفسیر بغوي؛ مسعود بن حسین، بغوي .9

  .ق1410 ،دارالفکر: بیروت أنوارالتنزیل؛؛ عبداهللا، بیضاوي .10
  .1363 ،جماعۀالمدرسین: قم العقول؛ تحف؛ علی بن حسن، انیحرّ .11
  .1370 ،اسماعیلیان: قم؛ تفسیر نورالثقلین؛ جمعه بن عبدالعلی، حویزي .12
، المرتضـویۀ  مکتبـۀ : تهران القرآن؛ مفردات ألفاظ؛ محمد بن حسین، راغب اصفهانی .13

  تا]. [بی
  .ق1385 ،خلفاء: مصر الکشاف؛؛ عمر بن محمد، زمخشري .14
  تا]. ، [بیالبیت آل همؤسس :قم ؛ذخیرةالمعاد ؛محمدباقر، سبزواري .15
  .ق1423، جماعۀالمدرسین :قم ؛حکاماأل کفایۀ ؛  ـــــ .16
  .ق1421 ،دارالکتب العلمیه: بیروت؛ سیر السلمیفت؛ ابوعبدالرحمن، سلمی .17



    ... یاثبات قواعد فقه يبرا میکرنقد استدالل به قرآن 
87

 

  .ق1418 ،دارالمطن: ریاض؛ تفسیر السمعانی؛ محمد بن منصور، سمعانی .18
ی، العظمـی السیدالسیسـتان   مکتبـۀ آیـۀاهللا   :قـم  ؛قاعدة الضرر ؛ سیدعلی، سیستانی .19

  .ق1414
ه تنظیم و نشـر آثـار   : مؤسستهران)؛ کتاب القصاص( الثقلین فقه؛ یوسف، صانعی .20

  . ،1382امام خمینی
  .ق1420، دارالصادقین :قم ؛الضرر قاعدة؛ محمدباقر، صدر .21
  .ق1417 ،ه بعثت: مؤسسقم؛ األمالی؛ حسین بن علی بن محمد، صدوق .22
ــیف  .23 ــرامی، س ــوص و     «اهللا؛  ص ــوارد منص ــدالت در م ــده ع ــار قاع ــی اعتب بررس

  .70ـ49، ص1395 بهار و تابستان ،87؛ شمجله کاوشی نو در فقه، »غیرمنصوص
  .1362 ،علمیاأل مؤسسۀ: تهران بصائرالدرجات؛؛ حسن بن محمد، صفار .24
  تا]. ، [بیالمدرسینجماعۀ: قم؛ تفسیر المیزان؛ سیدمحمدحسین، طباطبایی .25
  .ق1415 ،علمیاأل مؤسسۀ: بیروت؛ البیان مجمع؛ حسن بن فضل، رسیطب .26
  .ق1415 ،دارالفکر: بیروت البیان؛ جامع؛ جریر بن محمد، طبري .27
  .ق1409، سالمیاإلعالم األ مکتب: قم؛ التبیان؛ حسن بن محمد، طوسی .28
پژوهشـگاه علـوم و    :قـم  ؛عـدالت در فقـه امامیـه    هقاعد؛ حسنعلی، اکبریان علی .29

  .1386، اسالمیفرهنگ 
  .ق1381 ،مکتبۀ العلمیۀ اإلسالمیۀ: تهران؛ تفسیر العیاشی؛ مسعود بن محمد، عیاشی .30
  .ق1410، جماعۀالمدرسین: قم ؛الرموز کشف؛ ابوطالب بن حسن، فاضل آبی .31
  .ق1416 ،جماعۀالمدرسین: قم اللثام؛ کشف؛ حسن بن محمد، فاضل هندي .32
  تا]. نا]، [بی بی: [قاهره التفسیرالکبیر؛؛ عمر بن محمد، فخر رازي .33
اإلرشاد و الثقافۀ وزارة: تهران تفسیر فرات الکوفی؛؛ ابراهیم بن فرات، فرات الکوفی .34

  .ق1410 ،سالمیاإل
  .ق1416 ،الصدر مکتبۀ: تهران؛ تفسیر الصافی؛ مولی محسن، فیض کاشانی .35
 ،العربـی  حیاء التـراث إدار : بیروت؛ القرآن الجامع ألحکام؛ احمد بن محمد، قرطبی .36

  .ق1405



88
 اهللا صرامی سیف  

  .1363 ،سالمیهالکتب اإلدار: تهران الکافی؛؛ یعقوب محمدبن، کلینی .37
  .ق1417، جماعۀالمدرسین :قم ؛العناوین ؛میرعبدالفتاح، مراغی .38
  .1369 ،لفؤم: قم؛ الشیعۀ أحادیثجامع ؛ اسماعیل، ي مالیريمعزّ .39
  .ق1383 ،دارالمعارف: قاهره اإلسالم؛ دعائم؛ محمد بن نعمان، مغربی .40
  .ق1424 ،دارالکتب العلمیه: بیروت؛ تفسیر مقاتل؛ سلیمان بن مقاتل، مقاتل .41
 ،سـالمیه العـالمی للدراسـات اإل  المرکز :قـم ؛ کتاب الزکـات ؛ حسینعلی، منتظري .42

  .ق1409
 :قـــم ؛محمـــدعلی کـــاظمی رِیـــقرت ؛صـــولفوائداأل ؛محمدحســـین، نـــائینی .43

  ق.1406، جماعۀالمدرسین
، جماعۀالمدرسـین  :قـم  ؛محمـد خوانسـاري   بـن  موسـی  رِیقرت؛ منیـۀالطالب  ؛ ـــــ .44

  ق.1418
  .ق1404 ،سالمیهاإل المکتبۀ: تهران؛ جواهرالکالم؛ محمدحسن، نجفی .45
عــالم األ مرکــز النشــرالتابع لمکتــب :قــم ؛یامعوائــداأل؛ مهــدي احمــدبن، نراقــی .46

  .1375، سالمیاإل


