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چکیده :ظلم و عدل از مفاهیم بسیار تأثیرگذار و مورد بحث در اندیشۀ بشری است .یکی از مباحث
مهم در این خصوص ،اثری است که مفهوم ظلم میتواند در فرآیند استنباط احکام شرعی ایفا کند .این
مقاله درصدد است نقش ظلم در این فرآیند را مشخص نماید .براساس کتب لغت ،به ویژه کتب
نزدیک به عصر صدور وحی ،ظلم را میتوان «تعدی از حد» معنا کرد .در متون دینی ،بهخصوص قرآن
کریم هم ،همین معنا مورد نظر بوده است .بر این مبنا ،در استنباط فقهی هرجا از حدودی که شارع آن
را معتبر شمرده تخطی شود ،ظلم واقع شده است .حدود معتبر در فقه ،مجموعه حدودی است که شارع
مشخصاً تعیین نموده ،و حدود عقلی و عرفی که به اعتبار آن حکم کرده یا آن را ردع نکرده باشد .در
نتیجه ،ظلم مالکی است که در تمام فضای فقه و فرآیند استنباط جریان دارد و دو نقش عمده برای آن
قابل تصور است :اول ،در مواردی که اطالق یا عموم دلیلی با خطوط کلی شرعی منافات داشت،
میتواند دلیل را مقید کند یا از مورد منصرف نماید .دوم ،در تفریعات فقهی و مسائل جدید میتواند
مستند حکم قرار گیرد.
کلیدواژهها :ظلم ،عدل ،استنباط ،فقه ،تعدی ،حد.
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الهی انسان است ،زحمت و دقت نظری مضاعف میطلبد.
یک نمونۀ بسیار مهم از دغدغههای انسان که همواره در طول تاریخ ذهن بشر را به خود
مشغول کرده مسئله عدل و ظلم است .مسئله این است که مفهوم این دو واژه ــ که بار ارزشی هم
دارند ــ چیست ،و اگ ر قرار است در واقعیت بیرونی تحقق پیدا کنند ،این تحقق به چه ترتیب است،
یا به بیان دیگر ،مصادیق عدالت و ظلم چیست و چگونه میتوان آنها را تشخیص داد؟ آیا اساساً
امکان دارد جامعه را برمبنای عدالت و نبودن ظلم اداره کرد؟ این مسئله چه ضرورت و ارزشی
دارد؟ چه موقع می توان احکام و مقررات عادالنه و نه ظالمانه وضع کرد و چه کسی میتواند و حق
دارد این مقررات را وضع کند؟ پرسشهای بسیار دیگری نیز از این دست مطرح است .از سوی
دیگر ،افرادی که مفهوم عدالت و ظلم با ذهن آنها خو گرفته ،طبعاً در مواجهه با احکام و مقررات
دینی ،یا با تعبد کامل به این مقررات نگاه میکنند و در نتیجه ،از قضاوت در مورد عادالنه یا
ظالمانه بودن آنها فارغ هستند یا با توجه به بینش خود به این احکام نگاه میکنند و آنها را در سنجۀ
ارزشی خود قرار میدهند و بر آن اساس قضاوت میکنند و بعد نتیجه را به صورت خوب و بد
بودن یا قابل پذیرش بودن و نبودنشان ابراز مینمایند .به بیانی دیگر ،اگر در منظر این افراد حکمی
عادالنه نبود ،می توان گفت آن حکم از شارع صادر نشده است؟ چنین فهمی از ظلم میتواند
سنجهای در سلب یا انتساب حکمی به خدای متعال باشد.
با توجه به اینکه اصوالً آموزه های دینی به دو بخش اعتقادی و بینشی و احکام و مقررات عملی
تقسیم میشود ،نسبتسنجی ظلم هم در هر دو حیطه جریان دارد .بحث اول از موضوعات قابل
بررسی در علم کالم است اما بحث دوم ،یعنی نسبت احکام عملی دین با ظلم و عدل را باید در
علم فقه بررسی کرد .هرچند ،پی بردن به چیستی مفهوم عدل و ظلم بخش بسیار مهم و اساسی،
بلکه سرنوشتساز هر دو بحث است .آنچه در متن پیشرو مورد نظر است ،نسبت احکام عملی
دین اسالم و مفهوم ظلم است؛ به طور خاص ،از این منظر که مفهوم ظلم در فرآیند استنباط احکام
چه جایگاهی دارد و اینکه تشخیص ظالمانه بودن یک حکم فقهی چگونه است.

 .1معناشناسی ظلم
پیش از آغاز بحث ،الزم است سه نکته مورد توجه قرار گیرد:
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نخست ،هرگاه کسی واژۀ ظلم را بشنود یا برای توصیف عملی در روابط میان افراد اجتماع ،وصف

شناخت این مفهوم وجود دارد .این سخن مربوط به نظر عرف نسبت به تشخیص ظلم نیست ،زیرا
این تشخیص بعد از آن است که مفهوم ظلم دانسته شده باشد .وقتی گفته میشود عرف این کار یا
حکم و قانون را ظالمانه میداند ،یعنی با توجه به شناختی که از ظلم در ذهن خود تصور کرده ،در
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ظالمانه بودن را به کار برد ،اینجا در واقع ،تصور یا به بیان دیگر ،حالوهوایی در ذهن فرد نسبت به

مورد پدیده یا واقعهای خارجی قضاوت میکند .در حالی که بحث این است که برای مثال ،وقتی
به شهروند یک جامعه گفته شود امروز در پارلمان یک کشور خارجی ،قانونی ظالمانه وضع شده،
با این فرض که شهروند به هیچ وجه مفاد آن قانون را نمیشناسد ،در تصورش آن قانون چه
ویژگی و مشخصهای دارد .به نظر میرسد این تصور ابتدایی که علیالظاهر دلیلی نداریم در طول
زمان تغییر کرده باشد ،اوالً ،ریشۀ استعمال اهل لغت و در نتیجه ،اظهار نظر لغویون است و ثانیاً،
میتواند سنجهای در مورد صحت سخن لغویون باشد ،ولو اینکه چنین قضاوتی مشکل است .این
تصور را اصطالحاً معنای ذهنی مینامیم.
دوم آنکه ،وقتی پژوهشگری بخواهد معنای یک لفظ مستعمل در منابع دینی را بداند ،مراجعه
به کتب لغت مربوط به اعصار نزدیک به صدور به او کمک میکند موضوعٌله آن لفظ در زبان
شارع را بهتر بشناسد؛ زیرا چهبسا ،معنایی که امروزه از یک لفظ شناخته میشود با معنایی که اهل
لغت عصر صدور ،لفظ را در آن استعمال کردهاند ،متفاوت باشد .نگاه کردن به یک آیه یا روایت
با عینک امروز ممکن است منجر به خطای فاحش تحریف معنوی شود و آنچه تصور میشود غیر
از معنای مورد ارادۀ گوینده باشد.
سوم ،می دانیم تعاریف اقسام گوناگونی دارند .در علم منطق این بحث مطرح است که بهترین
تعریف باید چگونه باشد تا تصور درستی از مورد تعریف (معرَّف) ایجاد کند .در ارائه یک
تعریف ،سخن از حد و رسم (تام و ناقص) جنس و فصل (قریب و بعید) و عرض خاص به میان
میآید .نوع دیگر از تعریف شرحاالسم است .آخوند خراسانی در کفایه ،در موارد بسیاری دقت
در تعاریف را به این عنوان که این تعاریف تنها شرحاالسم هستند و نه تعریف حقیقی ،نابهجا
می داند .ممکن است تصور شود آنچه در کتب لغت هم آمده از همین قبیل هستند و لذا ،دقت در
جزءجزء آنها بیفایده و بلکه نامعقول است ،اما روش این تحقیق متفاوت است و میتوان اینگونه
پاسخ داد که اصراری نیست تعاریفی از این دست ،تعریف دقیق منطقی باشند ،اما باید توجه داشت
که عباراتی که در بیان اهل لغت آمده حاوی مفاهیمی است که آیینۀ تمامنمای استعمال آن لفظ
5
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است یا حداقل میشود چنین تالشی را در پس آنها مفروض دانست .این مفاهیم در ارتباط با هم
تصویری میسازند که جهان معنایی یک واژه را ترسیم مینماید .بنابراین ،دقت دراین عناصر
بیفایده نیست .بهویژه ،در مورد تعاریفی که جنبۀ اقدمیت داشته باشند یا مورد پذیرش و تصدیق
جمع قابل توجهی از لغویون باشند.
نخستین اظهار نظر ــ از لحاظ تاریخی ــ در معناشناسی ظلم سخن خلیل بن احمد فراهیدی در
العین است که تألیف آن مربوط به قرن دوم هجری است و همزمان بودن آن با عصر صدور
روایات ــ به ویژه روایات صادقین (علیهما السالم) ــ و نزدیک بودنش به عصر نزول وحی موجب
شده که به عنوان منبعی بسیار مهم برای فهم متون دینی مورد استفاده قرار گیرد .او در معنای ظلم
مینویسد« :الظُّلْمُ :أخذك حق غیرك» (فراهیدی ،1411 ،ج .)169 :1چنانکه گفته شد ،هرچند این
روش در پژوهشهای لغوی مرسوم نباشد اما خوب است به تکتک اجزای تعریف ارائهشده
پرداخته شود .صاحب العین برای تبیین معنای ظلم ،از واژههای «اخذ»« ،حق» و «غیر» استفاده
میکند .براساس قضاوت همان معنای ذهنی که پیشتر به آن اشاره شد« ،اخذ» یعنی گرفتن ،فرد
بارزی است که در مصادیق ظلم وجود دارد و تنها نمونۀ آن نیست؛ چراکه ظلم گاهی با اجحاف و
ندادن محقق میشود نه با گرفتن ،هرچند بتوان با تحلیل ،بازگشت آن را به همان معنای اخذ
دانست .همچنین ،تجاوز از میزان مشخص مجازات یک مجرم و جانی نیز ظلم دانسته شده است
که در نگاه اول ،با اخذ همخوانی ندارد ،ولی باید اعتراف کرد که فرد بارز ظلم همان اخذ است و
از این منظر ،تعریف ظلم به اخذ قابل پذیرش است .از جنبۀ دیگر ،اخذ در واقع یک فعل است و
امری وجودی است نه عدمی .این نکته پاسخی است به کسانی که ظلم را عدمی ــ به معنای عدم
عدل ــ معنا میکنند.
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دومین واژه در این تعریف «حق» است که بایست مورد مالحظه قرار گیرد،؛ زیرا تا حقی در
میان نباشد که مورد اخذ قرار گیرد ،ظلمی محقق نمیشود .به عبارت دیگر ،تحقق ظلم باید
پیشفرضی داشته باشد و آن ،وجود یک حق است.
سومین واژه «غیر» است .ظلم وقتی معنی میدهد که غیریتی میان فاعل یعنی ظالم و صاحب
حق که طرف دیگر است وجود داشته باشد ،لذا اگر این غیریت تحقق نیابد ،دیگر ظلم قابل تحقق
نخواهد بود .خود این مسئلۀ مهمی است که آیا ظرف تحقق ظلم ،صرفاً اجتماع است ،ولو
اجتماعی حداقلی به میزان دو نفر ،یا وابستگی به اجتماع ندارد؟ توجه به عنصر غیریت ،این نتیجه را
6

سخن از ظلم به نفس هم آمده که الزم است توضیح داده شود .اجماالً ،در همینگونه از استعمال
هم غیریتی میان انسان و نفس او فرض میشود ــ فرض البته نه بهمعنای صرف احتمال یا اعتبار ــ و
در سایۀ این غیریت است که ظلم به نفس محقق میگردد .همچنین ،برای پاسخ به سؤال پیشگفته
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در پی خواهد داشت که اساساً در اجتماع است که ظلم معنا پیدا میکند .البته در استعمال قرآنی

به نکتۀ دوم ،یعنی حق هم میتوان استناد کرد؛ زیرا در اجتماع است که مفهوم حق و همینطور
تکلیف شکل میگیرد و برای شکلگیری این دو حتی یک اجتماع حداقلی کفایت میکند .پس
باید دوگانگی و اجتماعی باشد که حق تصور شود و اگر این حق مورد اخذ قرار گیرد ،ظلم محقق
شود .البته این تحلیل را هم میتوان داشت که وقتی در تعریف ،سخن از حق غیر است ،اینکه
انسان نسبت به حقوق خودش بیتوجه باشد از تعریف خارج شده و در این موارد ظلم صدق
نمیکند .بر اساس آنچه گفته شد ،درخصوص حقوق الهی نیز غیریت میان بنده و پروردگار موجب
می شود کاربرد مفهوم ظلم بنده به خداوند در زیر پا گذاشتن حقی از حقوق او قابل تصور باشد،
مگر اینکه گفته شود معنای ذهنی از ظلم چنین کاربردی را نمیپسندد .چهبسا به این دلیل که
تفاوت جایگاه بنده و خداوند متعال از ایجاد رابطۀ میان مظلوم و ظالم در ذهن جلوگیری میکند.
صرف نظر از کتاب العین ،بیشترین تعبیری که در کتب لغت در مورد معنای ظلم آورده
شده« ،وضع الشیء فی غیرموضعه» است 2.نظر به اهمیت این تعریف ،الزم است آن هم مانند
تعریف قبل مورد دقت قرار گیرد .این تعریف هم اجزاء و عناصری دارد :اولین جزء آن «وضع»
است .وضع یک امر وجودی و یک فعل است ،نه عدمالفعل .این را نیز باید جوابی دانست به
تفکری که معتقد است میان عدل و ظلم رابطۀ عدم و ملکه برقرار است و در نتیجه ،برای بحث از
ظلم فایدهای قابل تصور نیست .پس ظلم یک گونه وضع است.
جزء دوم «شیء» است که بسیطترین و عامالشمولترین مفهوم است به گونهای که در هر
زمینهای استعمال شود ،رنگ همان را میگیرد .لذا میشود شیء در این تعریف را اعم دانست از
اشیای واقعی و مفاهیم اعتباری و ذهنی ،مانند مفهوم حق و قانون و حدود .جزء بعدی «موضع»
است ،یعنی ابتدا برای شئ جایگاهی فرض میشود و تفاوتی هم ندارد که منشأ این جایگاه شدن
چه باشد و این مطلب بسیار اساسی و مهمی است ،چون وقتی سخن از موضع گفته میشود صرف
شناخته شدن و در نظر گرفتن این عنوان کافی است .به بیان دیگر ،صدق عنوان موضع کفایت
میکند و اینکه منشأ این موضع چیست و چه کسی آن را تعیین کرده و آیا اصالً این جایگاه و
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موضع مناسب و صحیح است یا نه ،اموری خارج از محدودۀ معنای مستفاد از لغت است .موضع،
یعنی جایگاه .موضع را هرکس بنابر نظر و عقیدۀ خود معین میکند و اینطور فرض مینماید که
اگر شئ در غیر آن موضع قرار گیرد ،ظلم صدق میکند .بنابراین ،اختالف در نظرات و عقاید که
براساس آنها موضع یک شئ شناخته میشود ،خارج از صدق عنوان موضع و در نتیجه ،بحث
معناشناسی و شناخت مفهوم ظلم است.
جزء دیگر«غیریت این موضع» است .وقتی جایگاهی برای یک شئ فرض شد ،تمام آنچه
خارج از آن محدوده قرار دارد تحت عنوان غیریت قرار میگیرد .تمام مواضع قابل فرض جز آن
موضع معین برای شئ ،مصداق «غیر موضعه» هستند و از این جهت ،قرار گرفتن شئ در آنها صدق
ظلم میکند .به بیان دیگر ،وقتی اوال ً،یک شئ را فرض کردیم و نسبت به آن شناخت پیدا کردیم؛
ثانیاً ،متناسب با این شناخت برای آن موضع و جایگاهی متصور شدیم؛ ثالثاً ،آن شئ را در موضعی
جز آن موضع مفروض قرار دادیم و وضع کردیم ،عنوان ظلم محقق میشود.
نکته پایانی در تحلیل این تعریف که توسط جمع زیادی از اهل لغت ذکر شده ،این است که
اگر این تعریف با معنای ذهنی از ظلم مقایسه شود ،باید اعتراف کرد که انصافاً این عبارت ولو
اساسی و جامع است ،اما بار منفی ظلم را منتقل نمیکند .این قابل پذیرش است که در نگاه اول،
وضع در غیر موضع کار ناپسند و اشتباهی جلوه میکند اما ظاهراً این مقدار نمیتواند حالوهوای
مفهوم ظلم را بهطور کامل پوشش دهد و منتقل نماید .اگر میان این تعریف با تعریف العین مقایسه
شود ،متوجه تفاوت دو عبارت در فضاسازی و انتقال حس معنایی مفهوم خواهیم شد .تفاوت میان
«اخذك حق غیرك» و «وضع الشیء فی غیر موضعه» را میتوان این دانست که فرضاً ،اگر
غیرعربزبانی که تازه آموزش زبان عربی را آغاز کرده یا کسی که اصالً در عمر خود تا به حال
کلمۀ ظلم را نشنیده است ،بخواهد بنابر تعریف کتب لغت آن را بفهد ،به راستی کدام یک از این
دو عبارت می تواند او را به شناختی که اهل لغت عربی از این واژه دارند نزدیک کند؟ آیا انتقال
بار معنایی ،یا به تعبیری که گفته شد ،حالوهوای یک واژه سهم تاثیرگذاری در تعریف و
شناسایی آن ندارد؟ البته خود این میتواند محل بحث باشد که یک لغتدان اصوالً در این زمینه
وظیفه ای دارد یا کارش تنها بیان موارد استعمال است .پرسش اساسی دیگر این است که آیا
میتوان دربارۀ این واژه خاص گفت که بار معنایی و حالوهوایی که به آن اشاره شد برخاسته از
قبح عقلی ظلم است؟
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فی غیرموضعه» آوردهاند ،پرداخته شود .ابن فارس در معجم مقاییس اللغه ،با اینکه اصل لغت را
همان تعریف سابق میداند ،اما قید تعدی را هم به آن اضافه میکند 9.در مورد اضافه کردن این قید
میتوان گفت هم بار معنایی ظلم را منتقل مینماید و هم فرد بارز آن را مشخص میکند ،چراکه
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مناسب است در ادامه ،به برخی از نکات که اهل لغت در ضمن تعریف ظلم به «وضع الشیء

عموماً ظلم به صورت تجاوز و تعدی فرض میشود تا نقصان .به بیان دیگر ،زیاد گرفتن بیشتر از
کم دادن جلوه میکند .البته همانطور که پیشتر گفته شد کم دادن را هم میتوان به گونهای
تحلیل کرد که بازگشتش به تجاوز و تعدی باشد ،اما این برداشت که وضع در غیر موضع در
صورتیکه همراه با سوءنیت باشد ،صدق ظلم میکند واال بر اثر جهل مثالً ظلم محقق نمیشود
محل تأمل است.
راغب در مفردات هم قید اختصاصی بودن را به «غیرموضعه» اضافه کرده و هم صورتهای
گوناگون وضع را بیان کرده است 4.به نظر میرسد او میخواسته که تمام حاالت و افراد را ذکر
کند و تنها به فرد بارز بسنده ننماید یا اینکه همه را در کنار هم حاالت مختلف ظلم دانسته است.
البته قید «المختص به» را هم شاید برای تأکید بیشتر به «غیرموضعه» اضافه نموده باشد .به هر حال،
این هم تالشی است برای احصای تمام افراد به خصوص اینکه عدول زمانی و مکانی هم ــ با شاهد
مثال ــ از اقسام ظلم شمرده است.
بعضی از لغتدانان نیز در کالم خود هر دو تعریفی را که ذکر شد آوردهاند .برای مثال
نویسندۀ شمس العلوم 5،همچنین ،نویسندۀ المحیط که میگوید« :الظُّلْمُ :أخْذُكَ حَقَّ غَیْرِكَ ،و
أصْلُه :وَضْعُ الشَّیْءِ فی غیر مَوْضِعِه» (صاحب بن عباد ،1414 ،ج .)92 :11اینکه اصل ظلم را «وضع
الشیء فی غیرموضعه» بدانیم و اخذ حق غیر را استعمال متداول آن ــ اگر منظور همین باشد ــ
ظاهراً سخن گزافی نیست ،با مالحظۀ اینکه این استعمال را نمیتوان خارج از چهارچوب معنای
اصلی دانست .ضمن اینکه ــ همچنانکه پیشتر اشاره شد ــ آن معنای اصلی از انتقال بار معنوی
قاصر است ،مگر اینکه این را هم عارضی و خارج از اصل لغت بدانیم .در کنار این دو عبارت
عمده ،جا دارد به دو تعبیر دیگر هم اشاره شود :یکی ،تعریف به نقص 6و دیگری به تجاوز.7
در جمعبندی باید گفت در میان لغتدانان چهار تعبیر عمده برای تعریف واژۀ ظلم وجود
دارد .در این میان ،تعریف ظلم به «نقص» صحیح به نظر نمیآید ،زیرا حمل به غیر فرد بارز است و
شامل کثیری از موارد نمی شود یا حداقل نیاز به مطلب و شرح اضافی دارد .در مجموع ،آنچه
9
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درباره فهم معنای ظلم به ذهن میرسد این است که اوالً ،چنانکه در تعاریف ،با تعبیرات مختلف
حق ،موضع و حد روبهرو شدیم ،مبنا و پیشفرض ظلم این است که برای چیزی یک جایگاه و
محدودۀ خاص قائل شویم و سپس ،با توجه به آنچه در حوالی آن رخ داده ،تحقق ظلم را تشخیص
دهیم .در این میان به نظر میرسد استفاده از واژه «حد» مناسبت بیشتری دارد ،زیرا «موضع» بار
فیزیکی و جسمی به همراه دارد که به آن نیازی نیست .قابل توجه اینکه ،سخن این نیست که دو
تعریف از ظلم وجود دارد ،یکی در مورد اجسام و امور واقعی ،و دیگری در مورد امور ذهنی و
اعتباریات ،چنانکه ممکن است همین سخن در مورد تعریف عدالت هم گفته شود ،بلکه آنچه
مورد نظر است ،این است که تعریفی ارائه شود که نسبت به هر دو عرصه عمومیت داشته باشد و
اگر از «حد» استفاده کنیم ،این غرض تأمین میشود .از طرف دیگر ،حق هم شمولیت حد را دارا
نیست و لذا معنا را محدودتر میکند .به عالوه ،بار ارزشی اضافهای که به همراه مفهوم حق
میتواند باشد به تعریف تحمیل میشود که به آن هم نیازی نیست .پس «حد» در مقایسه با حق و
موضع برای جا دادن در تعریف مناسبتر است .ثانیاً ،از تعاریف برمیآید که تحقق ظلم در گرو
نادیده انگاشتن و نایستادن در مرز حدود فرضشده است .وقتی حد و مرز یک چیز مورد تجاوز و
تعدی قرار گیرد ،آن هنگام است که مفهوم ظلم متجلی میشود :خواه به صورت زیاده باشد یا
نقصان یا در نظر نگرفتن تناسب زمان و مکان( .هرچند مثالً در زیاده مالحظاتی هست .چنانکه
گاهی زیاده مصداق ظلم نیست ،بلکه مصداق جود و لطف است) .لذا به ذهن میرسد استفاده از
تعبیر تجاوز و «تعدی» هم میتواند شمول را با تأکید به فرد بارز منعکس کند و هم میتواند بار
معنایی لفظ را منتقل نماید .حاصل کالم اینکه تعریف ظلم به تجاوز و «تعدی از حد» تعریف
مناسبی است که با تعبیر قرآنی ــ که در ادامه بیان میشود ــ نیز تناسب دارد .البته این را باید در
نظر داشت که در مباحث پیشین بر وجود عنصر غیریت نیز تأکید شد و دلیل اینکه در تعریف ظلم،
تعدی به حد دیگری بیان نگردید این است که فرض بر آن گذاشته شده که با وجود دیگران یا
دیگری است که حدگذاری معنا پیدا میکند .بنابراین ،مواردی مانند از حد گذراندن در مصرف
غذا ظلم تلقی نخواهد شد ،چراکه اینگونه حدود از مورد بحث خارج هستند.

این سخن ،نزدیک به نظر بعضی لغتشناسان است .مرحوم عالمه مصطفوی در التحقیق
مینویسد« :اصل واحد در مادۀ ظلم اضاعۀ حق و ندادن آن است :چه در مورد خود انسان ،چه
دیگری ،چه در مورد حقوق خداوند متعال ،چه در نسبت به جانداران یا غیر آنان و در حقوق مادی
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کالم بعضی فقها هم به این معنا اشاره شده است ،چنانکه محقق نراقی میگوید :ظلم در لغت
تعدی از حق است (نراقی ،1422 ،ج .)111 :1

همچنین ،مناسبت دارد سخن قرآنپژوه معاصر ،پروفسور ایزوتسو را هم درباره واژۀ ظلم در
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یا معنوی یا روحی» (مصطفوی،1412 ،ج )171 :7که وجه عدول از حق به حد را ذکر کردیم .در

قرآن کریم در همین قسمت ذکر کنیم:
...این ریشه در قرآن مجید نقشی فوقالعاده با اهمیت دارد و اگر بگوییم یکی از مهمترین
واژههای ارزشی منفی در قرآن است سخنی به گزاف نگفتهایم .در حقیقت ما با صورتهای
مختلف این ریشه در هر صفحۀ قرآن روبهرو میشویم .معنی اصلی واژۀ ظلم به اعتقاد بسیاری
از لغتنویسان معتبر «قرار دادن در غیر جای خود» میباشد .در قلمرو علم اخالق ،معنای آن
عبارت است از اینکه «شخص از حدود و ثغور خویش پا فراتر نهد و به حقوق دیگران تجاوز
نماید» .به عبارت کوتاهتر و کلیتر ،ظلم یعنی بیعدالتی و بیدادگری ،بدین معنی که انسان از
حد خود تجاوز نماید و به کاری بپردازد که حق انجام آن را نداشته است (ایزوتسو:1934 ،
 991و.)992

البته براساس آنچه گذشت مشخص شد که معنایی که ایشان به عنوان معنای مصطلح در علم
اخالق ذکر کرده ،در کالم لغویون هم آمده و اصطالح خاص یک علم نیست بلکه معنای خود
واژه است.

 .2استعمال ظلم در قرآن کریم
واژۀ ظلم از مفاهیم پرتکرار در قرآن مجید است به صورتیکه در بسیاری از صفحات قرآن
می توان یکی از مشتقات آن را مشاهده کرد .براساس شمارش تعداد استعماالت قرآنی ،از ریشۀ
ظلم  214بار استفاده شده است:
  16بار به صورت صیغۀ تفضیل (اظلم)؛  1بار در وزن مفعولی (مظلوم)؛  2مرتبه صفت مشبهه (ظلوم)؛  3بار به صورت اسم فاعل مفرد (ظالم و ظالمه)؛  126مرتبه به صورت جمع (ظالمون و ظالمین و ظالمی)؛11
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  21مرتبه به صورت اسم (ظلم)؛  45بار فعل مضارع (از قبیل یَظلِمون ،یُظلَمون ،تُظلَمون و غیره)؛  65مرتبه فعل ماضی (ظلموا ،ظلم و غیره).مجموع این استعماالت در چند مبحث دستهبندی میشود:
دستهای از آیات به اقسام ظلم میپردازد مانند ظلم خداوند به انسان ،که به شدت مورد نفی
قرار گرفته است ،یا ظلم انسان به خودش( .این تقسیمات فارغ از بحث قرآنی ،در علم اخالق به
صورت صناعی مطرح شده است).
دستهای از آیات فرجام تلخ ظالمان و عقاب اخروی آنان را بیان میکند.
دستهای دیگر مربوط به مصداقشناسی ظلم است و اینکه چه کسانی با چه صفاتی در زمرۀ
ظالمان قرار میگیرند.
از آیات قابل توجه در بحث ظلم ،آیۀ  223سورۀ بقره است که میفرماید« :الطَّالَقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَ الَ یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِالَّ أَنْ یَخَافَا أَالَّ
یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَالَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَ
تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» :طالقى که رجوع و بازگشت دارد ،دو مرتبه
است؛ و پس از دو طالق ،باید یا به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند و آشتى نماید ،یا با
نیکى او را رها سازد .و براى شما حالل نیست که چیزى از آنچه به آنها دادهاید ،پس بگیرید؛ مگر
اینکه دو همسر ،بترسند که حدود الهى را برپا ندارند .در این حال ،اگر بترسید که حدود الهى را
رعایت نکنند ،گناهى بر آنها نیست که زن ،فدیه و عوضى بپردازد تا شوهر او را طالق دهد .اینها
حدود الهى است .از آن تجاوز نکنید .و هر کس از حدود الهى تجاوز کند ،ستمکار است.
در کنار این آیه ،آیات دیگری نیز هستند که تعبیر این آیه یعنی «اولئک هم الظالمون» یا مشابه
آن در آن آیات آمده است .با مرور آنها مشخص میشود که قرآن کریم این اشخاص را مصادیق
ظالم بودن معرفی میکند:
.1کسانی که از حدوداهلل تعدی میکنند.
.2کسانی که بعد از نزول تورات ــ یعنی کتاب الهی که در آن دستورات و احکام و به تعبیر
دیگر ،حدود الهی آمده ــ به خداوند افترای دروغ میبندند (آل عمران.)34 :
 .9کسانی که به آنچه خداوند نازل کرده ــ دستورات و احکام تورات ــ حکم نمیکنند که
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 .4کسانی که اقوام خود را که کفر را بر ایمان ترجیح میدهند ،اولیای خود قرار دادهاند در
حالیکه خداوند از والیت آنان نهی کرده است (توبه.)29 :
 .5کسانی که وقتی بخواهند براساس حکم الهی آنها را قضاوت کنند ،اعراض میکنند مگر
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در مورد این افراد عالوه بر ظالم ــ به همین سیاق ــ کافر و فاسق هم آمده است (مائده.)45 :

اینکه حق داشته باشند (نور.)51 :
 .6کسانی که نسبت به برادران ایمانی خود نسبت سوء میدهند و مسخره میکنند و از آن توبه
نمیکنند (حجرات.)11 :
 .7کسانی که تولی افرادی را میپذیرند که در برابر دین میجنگند و با مسلمانان بدرفتاری
میکنند ،در حالیکه خداوند از تولی آنان نهی کرده است (ممتحنه.)3 :
 . 1به پیامبر خطاب شده است که در مورد تعیین قبله ،اگر بعد از آنکه حکم الهی را دانستی
برخالف آن و براساس هوای دیگران عمل کنی ،ظالم خواهی بود (بقره.)145 :
 .3کافران که از حکم انفاق که مورد آیه است ،سرپیچی میکنند و یا اعتقادی به معاد ندارند
(بقره.)254 :
 .11در قضیه شهادت دادن ،از زبان شاهدان بیان میشود که قسم میخورند شهادتشان احق از
شهادت دو نفر قبلی است و اعتداء نمیکنند که اگر اعتداء کنند از ظالمان هستند (مائده.)117 :
.11کسانی که آیات الهی را نفی میکنند در حالیکه خود در قلب ،به حقانیت آن اعتقاد
دارند (انعام.)99 :
 .12مشرکان زمان ابراهیم خلیل که با آنکه میدیدند بتها قدرت انجام کاری را ندارند ،به
مسبب بودن آنها اعتقاد داشتند (انبیاء.)64 :
با دیدن این موارد روشن می شود که در بعضی آیات صراحتاً توجه به همان معنای لغوی است،
یعنی تعدی از حد ،مانند آنچه از زبان شاهدان بیان شده است .همینطور ،این نکتۀ مهم مشخص
میشود که در اغلب موارد نسبت ظلم به کسانی داده میشود که در برابر احکام الهی قرار
میگیرند و در برابر آن سرکشی مینمایند و به آن عمل نمیکنند .پس وقتی خداوند متعال حکمی
برای افراد نازل میکند ،دو نحو واکنش از سوی بندگان متصور است :یا سر تسلیم فرو میآورند و
از آن تبعیت میکنند یا سرکشی میکنند و از آن اعراض مینمایند ،یا به تعبیر دیگر ،از حکم الهی
و حد مشخص شده توسط خداوند تعدی و تجاوز میکنند.
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حاصل کالم اینکه وقتی این استعماالت قرآنی را مورد توجه قرار دهیم ،مشخص میگردد که
استعمال مفهوم ظلم در قرآن کریم ،بر پایۀ همان معنای لغوی است و یک معنای خاص و جداگانه
از آن ندارد ،اما با یک تفاوت بسیار مهم و اساسی که بایسته است در نگاه به قرآن و سنجش با
استعماالت لغوی و همینطور ،در بهرهگیری از قرآن در استنباط احکام دین مورد دقت قرار گیرد.
آن تفاوت این است که در استعماالت لغوی ،حدی که تعدی از آن ظلم تلقی میشود البشرط
است ،اما در استعماالت قرآنی این حد بشرط شئ است .به بیان روشنتر ،در لغت ،فرض و
پیشینه ای برای آن حد نیست و وقتی هر حدی فرض شد ،تعدی از آن ظلم قلمداد میشود ،اما در
قرآن ،وقتی فردی در زمرۀ ظالمان قرار میگیرد و سرنوشت دردناك اخروی در مورد او فرض
میشود که از حدودی که خداوند متعال تعیین کرده ،یعنی حدوداهلل ،تجاوز و تعدی کند ،نه هر
حدی که توسط هر کسی تعیین شده باشد.

 .3کارکرد ظلم در فقه
بنابر تقسیم صناعی ،یا باید گفت شارع تنها عمومات را بیان کرده و ناظر به موضوعات مشخص
حکم خاصی وضع ننموده است ،یعنی صرفاً آنچه را که براساس فرهنگ جامعه عدل است امضا و
تأیید کرده و آنچه را که بر همان اساس ظالمانه است ،رد کرده است (البته نه به عنوان حکم
امضایی که خود از قبیل حکم موضوعی معین است) ،یا اینکه احکام خاصی دارد ،اما شرط
عمومی این احکام مطابقت با عدل و ظالمانه نبودن است .حال ،اینکه ظالمانه نیست یا براساس
معیار عرف و شناختی است که عرف جامعه از ظلم و عدل دارد یا براساس مرتکز عقال و با در
نظر گرفتن معیار عقل است .در ادامه ،نظر نگارنده در چند گزار بیان میگردد:
شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد ــ که بنابر دستگاه کالمی عدلیه مبنای احکام شرعی
است ــ احکام و مقررات مشخص و معینی وضع نموده و تنها به توصیه به کلیات و عمومات اکتفا
نکرده است .ظاهر آیاتی که تعبیر «تلک حدوداهلل» در آنهاست و همچنین ،آیات و روایات دیگر
مؤید این مطلب است .به عالوه اینکه ،اساساً شریعت بدون احکام ثابت بیمعناست و انکار احکام
ثابت منجر به انکار شریعت میشود .بهعالوه ،در بررسی نقش ظلم در استنباط فقهی ،الزم است
مشخص شود در فرآیندی که یک فقیه طی میکند (از مواجهه با یک موضوع و پدیده تا دانستن
14

حکم شرعی آن) ظلم تا چه حد اثرگذار است .چنین امری بر این مبنا شکل میگیرد که دستگاه

آن تالش میشود .وقتی حکم شرعی مشخصی فرض نشود یا اینکه اصالً چنین فرآیند و دستگاهی
مورد قبول واقع نشده باشد ،موضوعاً از بحث ما خارج است.
مؤدای بعضی روایات (حر عاملی ،1413 ،ج  )14-16 :21این است که خداوند متعال برای هر
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استنباط فقهی مورد پذیرش است و اینکه یک حکم شرعی مشخص وجود دارد که برای فهمیدن

چیزی حدی قرار داده است و اگر کسی از آن حد تعدی نماید ،مستوجب حد میگردد که آن هم
جعل خداوند است .حد در این روایات ،در همۀ موارد به معنای مجازات نیست .عالوه بر اینکه
خود حد بهعنوان مجازات را میتوان مصداقی از حد و مرزی که خداوند تعیین کرده ،دانست .بر
این اساس ،دایرۀ حدوداهلل منحصر به موضوعات و موارد خاصی نیست و مثالً تنها بخش عبادات را
دربرنمیگیرد ،بلکه در هر موضوعی وجود دارد .لذا حدوداهلل شمول دارد و خاص بعضی موارد
نیست.
مطلب دیگر دربارۀ مفهوم ظلم است .معنای ظلم در لغت برمبنای قرار دادن شئ در غیر موضع
آن است و به نظر ،بیانی که میتواند ابعاد آن را بهتر مشخص کند «تعدی از حد» است .در منابع
دینی ،یعنی کتاب و سنت ،ظلم معنایی مغایر با معنای لغوی آن ندارد و با استفاده از همان معنای
لغوی میتوان کاربردهای ظلم در قرآن و روایات و لسان فقها را درك کرد.
تفاوت مهم در مورد تعریف لغوی با کاربرد آن در قرآن و سنت این است که در لغت ،حد
البشرط است و تعدی از هر حدی میتواند مصداق مفهوم ظلم باشد ،اما همین حد در قرآن کریم
بشرط شئ است ،یعنی وقتی ظلم است که نسبت به حدوداهلل تعدی صورت گیرد .به بیان دیگر،
وقتی حدودی که از جانب شارع معتبر شمرده شده ،نقض شود ظلم اتفاق میافتد و اساساً مفهوم
ظلم وابستگی تام به آن حدود دارد .هر شخصی ظلم را براساس حدودی که خودش معتبر
میشناسد ،فهم میکند و به همین دلیل ،ممکن است آنچه از نظر شخصی ظالمانه است ،از دیدگاه
دیگری عادالنه به نظر برسد .همینطور ،امکان دارد شخص دوم امر دیگری را ظالمانه بداند که
فرد اول حکم به عادالنه بودن آن میکند.
طبق این گزاره ،اساس اختالف در مصداقشناسی ظلم ،اختالف در تعیین حدود است ،پس
اختالف مبنایی است .اگر دو نفر در مورد تعیین حقوق و حدود با هم اختالفی نداشته باشند،
نگرش آنان در مورد ظالمانه یا عادالنه بودن پدیدهها یکسان خواهد بود .بر این مبنا ،باید در مورد
نگرش کالمی قضاوت کرد .براساس دیدگاه کالمی ،اگر بخواهیم هر پدیدهای را در جایگاه
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مشخص آن قرار دهیم باید به کسی مراجعه کنیم که نسبت به خصوصیات و ویژگیهای آن پدیده
احاطۀ کامل داشته باشد و آن کسی که به تمام نیازها و خصوصیات و اهداف پدیدهها احاطۀ تام
دارد ،آفریدگار و پروردگار آنهاست .پس موضع و غیر موضع هر چیزی را که اساس تعریف عدل
وضع شئ در موضع آن و اساس تعریف ظلم وضع شئ در غیر موضع آن است ،خالق اشیاء یعنی
خدای متعال تعیین مینماید و نه کس دیگر .به بیان دیگر ،جای اشیاء را اشیاءآفرین میداند و جای
اشخاص را اشخاصآفرین (جوادی آملی 1932 ،ش  .)41 :63این کالم قطعاً صحیح و برخاسته از
مبانی فکری ماست ،ولی سخن در این است که موضع درست و موضع غلط یا حد کامل و صحیح
و حد ناقص و نادرست در ساحت تعریف لغوی و آنچه عرف از ظلم میشناسد ،جای نمیگیرد.
اگر کسی با ما هم داستان بود که اشیاءآفرین باید حدود و حقوق را مشخص کند و این کار را هم
کرده است که اختالفی به وجود نخواهد آمد .اختالف جایی است که مبنای قضاوت ،موضع
مشترك نباشد .تمام کالم این است که نمیشود به طرف مقابل گفت آنچه تو ظلم و عدل
میدانی ،ظلم و عدل نیست و آنچه من میگویم ،همان ،ظلم و عدل است .در احساس ظلم و عدل
نمیشود خدشه کرد ،بلکه باید گفت در نظام فکری ما این مبانی وجود دارد که به نظر ما مبانی
کاملی است و ظلم و عدل هم براساس همین مبانی تعریف میشود .بر سر نظام فکری و مبانی است
که بحث (من جمله ظلم و عدل) شکل میگیرد ،نه آثار آن.
پس نتیجه اینکه در محیط پژوهش فقهی ،وقتی از نقش ظلم در سیستم استنباط سخن
میگوییم ،ظلم براساس حدود شناختهشدۀ همین دستگاه معنا خواهد یافت .با این نگرش ،دیگر
الزم نیست به عرف گفته شود نمیتواند مصادیق ظلم را بشناسد یا عقل نمیتواند تمام مصادیق
ظلم را درك کند ،بلکه عرف و عقل ،و هر شخصی بر پایۀ شناختی که از حدود و حقوق دارد،
در مورد مصادیق ظلم قضاوت میکند .حال ،این حدود و حقوق است که میتواند صحیح نباشد.
در سایر نظامهای حقوقی نیز چنین است .اصالً ایرادی ندارد که وقتی شخص از منظر حقوق غربی
به فقه اسالمی مینگرد قوانین آن (مثالً ارث و قصاص و دیات) را ظالمانه بداند ،چون با مبنای
خودش قضاوت میکند و نباید به او گفت ظلم و عدل را نمیفهمد ،بلکه باید گفت آن مبانی و
حدود با مبانی ما متفاوت است و این ،نکتۀ قابل بحث است.
همچنان که گفته شد حدود شارع فراگیر است ،اما در نظام فقهی ما اینگونه است که در بعضی
از موارد (مانند غالب مباحث عبادی و بعضی موارد در معامالت و سیاسات و مجازاتها ،مانند
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غیرهم) شارع احکام را مشخصاً تعیین میکند همچنین فقهای ما پذیرفتهاند که در مواردی نیز
شارع به نظر عقل و به سیرۀ عقال اعتبار داده یا اعتبار آن را امضا کرده و یا ردع نکرده است .در
اینگونه موارد ،این حدود ،حدود معتبر شرعی قلمداد میشوند .همینطور ،در مسائلی حد و حدود
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میزان ارث و حرمت ربا و تعیین حدود غرر و بحث شهادات و دیات و تفاوت دیۀ زن و مرد و

عرفی مالك واقع می گردد .پس براساس نظام فقهی فعلی ما ،آنچه مجموعۀ حدود شرعی را
تشکیل داده ،حدودی است که شارع خود مشخصاً تعیین نموده و حدود عقلی و عرفی است که
معتبر شمرده است.
وقتی معنای ظلم مشخص شد و گفتیم بستگی به حدودی دارد که معین میشود و دانستیم این
حدود در نظام فقه مجموعه حدود شرعی است که از نظر شارع معتبر است ،حاصل اینکه ،وقتی از
ظلم در استنباط احکام شرعی صحبت میشود ،منظور تخطی و تجاوز از حدود معتبر نزد شارع
است .در نتیجه ،ظلم از نظر عرف و عقل و عقال و غیره ،تا وقتی مورد اعتبار شارع نباشد ،در
دستگاه استنباط احکام شرعی قرار ندارد ،ولو در جای خود و در حیطۀ خود محترم باشد (مثالً
برای احتجاج برای کسانی که مبنای دیگری دارند به کار گرفته شود).
تشخیصدهندۀ حدود شرعی و تخطی از آنها «فقیه» است ،یعنی کسی که تسلط کامل به فقه
اسالمی و منابع آن دارد .جایگاه فقیه مانند حقوقدانی است که کامالً به مواد قانونی تسلط دارد و
میتواند تعدی از حدود قانون را تشخیص دهد .البته به عالوۀ شناخت احکام فرعی ،الزم است
تسلط کاملی به اصول و روح قوانین اسالمی داشته باشد .به عبارت دیگر ،بر اصول و فروع مقررات
شرعی مسلط باشد .لذا تشخیص ظلم در این محدوده از عهدۀ کسانی که این میزان از تسلط را
نداشته باشند ،ساخته نیست .با توجه به این مطلب است که اگر گفته شود «تطبیق فتوا یا نظر
حقوقی ،با عدل و ظلم ،و عادالنه یا ظالمانه بودن آن ،دیگر با حقوقدان یا فقیه نیست ،عرصۀ
عمومی یا عقل جمعی ،یا اجماع و دکترین ،بهتر میتواند مصادیق را در جامعه و در مناسبات و
روابط اجتماعی ،شناسایی و معرفی کند» (اصغری )171 :1911 ،سخن قابل تأملی است که ریشه در
نوع نگاه به مفهوم ظلم و عدل دارد و البته ،اگر دکترین را به معنای نظرات علمای حقوق و
متفاوت با اجماع در نظر بگیریم که مفهوم و شرایط خاصی در فقه امامیه دارد و اصالتاً منبع نیست،
ظاهراً همان چیزی را تداعی میکند که به آن اشاره شد.
مطلب بعد پاسخ به این پرسش است که این عنصر در کدام مرحلۀ استنباط حکم شرعی به کار
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میآید؟ برای کاربرد آن ،دو حیطه قابل فرض است :اوالً ،در تفریع کارآیی دارد .توضیح مطلب
اینکه ،بعد از گذشتن از دورۀ فقه منصوص که در آن تنها به متون نقلشده از بزرگان دین اکتفا
میشد و با به وجود آمدن مسائل نو و پرسشهای جدید ،فقه وارد مرحلۀ تفریع و گذر از موارد
منصوص شد .در این مرحله ،اگر کسی حدود و خطوط اصلی دستورات شرعی را بشناسد،
میتواند در مقابل موضوعات و پدیدههای جدید ،موضعگیری درست و اصولی داشته باشد و
تجاوز از آن حدود را تشخیص دهد و این خود اثر کمی نیست .مثال این تأثیر فروعات متعدد حق
القسمه در باب نکاح است (نجفی ،بیتا ،ج  146 :91به بعد).

ثانیاً ،در برخورد با متون روایی استفاده میشود ،به این نحو که گاهی اطالق یا عموم روایتی با
حدود شناختهشدۀ شارع سازگاری ندارد و به تعبیری ،اجرای آن در بعضی مصادیق و موارد
ظالمانه تلقی میشود .در اینجا ،میتوان از ظلم به عنوان مقید یا مخصص استفاده کرد یا بنا بر آن،
دلیل را از بعضی موارد منصرف کرد.
این نکته را نیز میتوان اضافه کرد که برخی در تبیین نقش عدالت ــ و میشود گفت همتراز
آن ،ظلم ــ از مرحلۀ «استنباط اول» یعنی استنباط فارغ از تزاحمها و «استنباط دوم» ،یعنی در فرض
تزاحم مصلحتها و مفسدهها ،در فرض از تزاحم دو وجوب یا دو حرمت یا یک وجوب و یک
حرمت سخن گفتهاند که در مرحلۀ اول مثالً در تعیین رفتار متولیان قضا و کارگزاران نظام با مردم،
با استفاده از متون روایی باب القضاء کاربرد دارد .به این صورت که میتوان از آن نصوص ،قاعدۀ
عدالت را استفاده کرد و در مرحلۀ دوم موافقت با عدالت میتواند سنجهای برای تقدیم و ترجیح
مثالً الزامی بر الزام دیگر باشد (علیدوست .)3 :11 :1939 ،این تفصیل هم میتواند مورد توجه باشد و
برای تبیین نظم استنباط روی آن فکر کرد .البته نقشی که ایشان در مرحلۀ استنباط اول گفتهاند
تقریباً همان کارکردی است که ما در تفریع آوردیم ،اما اینکه به عنوان مرجح در تعارض مورد
استناد قرار گیرد ،ظاهراً قابل پذیرش است .هرچند اگر نگوییم وقتی مؤدی ظالمانه تلقی شود اساساً
حجیت ندارد ،نه اینکه در تعارض ساقط شود.
نکتۀ پایانی اینکه ،بعضاً سعی شده مطالبی که در خصوص نقش ظلم گفته شد ــ یا مسائلی که
همتراز آن در مورد عدالت بیان شده است ــ در قالب قاعدۀ فقهی ترسیم شود .لذاست که برخی
از قاعدۀ عدالت یا قاعدۀ عدالت و نفی ظلم سخن گفتهاند .اینکه بخواهیم جایگاه آن را در
مجموعۀ بحثهای فقهی مشخص کنیم که آیا قاعدۀ فقهی است یا فرع و مسئلۀ فقهی یا قاعدۀ
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باعث میشود یک موضوع قاعدۀ فقهی تلقی شود دشوار هم باشد ،اما به هرحال ،مهمتر از
جایگاهیابی این است که اصل کارکرد و استفادۀ آن چیست .هرچند شاید به قاعدۀ فقهی نزدیک
باشد ،چون هم در تمامی ابواب فقه کاربرد دارد و هم کاربرد آن از قبیل تطبیق است ،البته اگر

نقش ظلم در استنباط فقهی

اصولی یا غیر اینها ،کار بجایی است و ممکن است به دلیل اختالفنظرها در مورد مالكهایی که

نقشی که برای آن در تقیید ادله و تفریع قائل شدیم ،در چهارچوب قاعدۀ فقهی بگنجد .اما از
اینکه ویژگیهای قاعدۀ فقهی را مفصالً بیان کنیم و بررسی نماییم که آیا بر این بحث منطبق است
یا نه ،صرفنظر میکنیم.

نتیجهگیری
حاصل بحث این است که:
یک ،معنای مناسب برای واژه ظلم ،تعدی از حد است ،با فرض اینکه غیریت و دیگری وجود
داشته باشد.
دو ،کاربرد در منابع دینی به همان معنای لغوی است.
سه ،تفاوت این کاربرد با معنای لغوی در محدود بودن مصادیق آن است ،زیرا وقتی در حیطۀ
دینی از ظلم سخن گفته می شود ،زیر پا گذاشتن حدودی مصداق آن تلقی خواهد شد که از جانب
آن دین معتبر شمرده شده باشند.
چهار ،مفروض در بررسی نقش ظلم این است که شارع احکام و مقررات معین و به تعبیر
دیگر ،شریعت وضع کرده باشد.
پنج ،دو زمینه برای نقش ظلم قابل بحث است؛ در تفریع مباحث فقهی و در برخورد با روایات
و انصراف از بعضی مصادیق.
البته سخن به اینجا تمام نمیشود و این تمام کالم در بحث نیست ،زیرا اگر بخواهیم این مفهوم
ارزشمند که اهمیت آن مورد نظر تمام ادیان و مذاهب و تفکرات بشری است ،جایگاه مناسب خود
را در نظام فقهی پیدا کند و اینطور نباشد که وقتی کسی فقه اسالمی و به طور خاص ،امامی را
ارزیابی میکند ،این احساس به او دست دهد که فقها نسبت به ظلم و همچنین عدالت بیاعتنا
بودهاند ،الزم است به طور خاص این مفهوم مورد دقت قرار گیرد ،نه ذیل عدل و فرع بر آن ،و از
آن ضروریتر ،نگاهی کالن و نظریهای به مجموعۀ داشتههای فقه است.
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به طور کلی ،در حال حاضر ،ما به نظام فقهی نیاز داریم که از پس تحوالت جدید برآید و
قادر باشد در مورد پدیدهها و موضوعات چالشی جدیدی که جامعۀ انسانی هر روز با آنها مواجه
میگردد ،پاسخی مناسب با اصول و روش خود ارائه کند؛ یعنی از یکسو دچار وادادگی و رها
کردن میراث گذشتگان خود نشود و از طرف دیگر ،متهم به جمود و عقبماندگی نگردد .یکی از
راههای مؤثر در این زمینه ،پرداختن به مفاهیم عمیق و ریشهای چون عدل و ظلم و ارائۀ نظریات
عمومی در مسائل مختلف فقهی است .مباحثی که قابلیت آن را دارند که پاسخگوی سؤاالت
جدید و حل مشکالت باشند.

پینوشتها
.1

بیان این تحلیل خالی از لطف نیست که اخذ ــ چنان که گفتیم به عنوان فرد بازر ظلم ،نه مترادف
آن ــ یک فعل است ،یعنی جنبۀ وجودی دارد و خود قابل تقسیم به ظالمانه بودن (اخذ عدوانی) و
عادالنه بودن است .ظلم و عدل دو قسم یک مفهوم وجودی هستند ،نه اینکه از قبیل وجود و عدم
یا عدم و ملکه باشند .جا دارد سخن شیخالطائفه(ره) را در االقتصاد الهادی که کتاب اعتقادی و
فقهی ایشان است ،ذکر کنیم .مرحوم شیخ در آنجا در رد نظر مجوسیه در مورد دوگانگی خیر و
شر مطلبی بیان میکند که مرتبط با بحث ماست .ایشان میگوید ...« :ألن أخذ مال الغیر غصباً هو
ظلم و شر و أخذه قضاءا لدین حسن و عدل و هما من جنس واحد» (طوسی  .)45 :1975 ،البته
سخن ایشان در باب دیگری است اما این مقدارش قابل توجه است که ظلم و عدل در اخذ را دو
قسم میداند ،نه وجود و عدم.

 .2جمهرۀ اللغه (ابن درید ،1311 ،ج ،)394 :2المحیط (صاحب بن عباد ،1414 ،ج  ،)92 :11الصحاح
(جوهری ،1411 ،ج  ،)1377 :5معجم المقاییس (ابن فارس ،1414 ،ج  ،)461 :9مفردات (راغب
اصفهانی ،)597 :1412 ،المحکم (ابن سیده ،1421 ،ج  ،)29 :11لسان العرب (ابن منظور،1414،
ج ،)979 :12مصباح المنیر (فیومی ،1414،ج ،)916 :2قاموس المحیط (فیروزآبادی ،1415 ،ج:4
 )116و االفصاح (موسی ،1411 ،ج  )252 :1از جمله کتبی هستند که این عبارت در آنان یافت
میشود.
.9

«الظاء و الالم و المیم أصالنِ صحیحان ،أحدهما خالفُ الضِّیاء و النور ،و اآلخر وَضْع الشَّىء غیرَ
موضعه تعدِّیاً....األصل اآلخَر ظَلَمه یظلِمُه ظُلْماً .و األصل وضعُ الشَّىءِ [فى] غیر موضعه؛ أال تَراهم
یقولون« :مَن أشْبَهَ [أباه] فما ظَلَم» ،أى ما وضع الشَّبَه غیرَ موضعه» (ابن فارس ،1414 ،ج .)461 :9
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بزيادۀ ،و إمّا بعدول عن وقته أو مکانه ،و من هذا یقال :ظَلَمْتُ السِّقَاءَ :إذا تناولته فی غیر وقته»
(راغب اصفهانی.)597 :1412 ،
.5

«[الظُّلْم] :األخذ بغیر حق ،و هو مصدر ... ،و أصل الظُّلْم :وضع الشیء فی غیر موضعه» (حمیری،
 ،1421ج .)4241 :7
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.4

«الظُّلْمُ عند أهل اللّغة و کثیر من العلماء :وضع الشیء فی غیر موضعه المختصّ به ،إمّا بنقصان أو

 .6صاحب الفروق میگوید« :أصل الظلم نقصان الحق» (عسکری )226 :1411،و همینطور ،در تاج
العروس آمده است« :نَقَلَ شیْخُنا عن بعضِ أَئمَّةِ االشْتِقاقِ أَنَّ الظُّلْم فی أَصْلِ اللُّغَةِ النَّقْص» (زبیدی،
 ،1414ج .)441 :17
.7

ابناثیر در النهایه میگوید« :أصل الظُّلْم :الجور و مجاوزۀ الحدّ» (ابن اثیر،1967 ،ج .)161 :9
چنانکه راغب میآورد« :الظُّلْمُ یقال فی مجاوزۀ الحقّ الذی یجری مجرى نقطة الدّائرۀ ،و یقال فیما
یکثر و فیما یقلّ من التّجاوز» (راغب اصفهانی .)597 :1412 ،و همینطور در تاج العروس آمده:
«الظُّلْمُ ،بالضمِّ :التَّصَرُّفُ فی مُلْکِ الغَیْرِ و مُجاوَزَۀ الحَدِّ ،قالهُ المَناوِیُّ» (زبیدی ،1414 ،ج .)441 :17
و در لسانالعرب میخوانیم« :أصل الظُّلم الجَوْرُ و مُجاوَزَۀ الحدِّ( »،ابن منظور ،1414 ،ج.)979 :12
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