
 
 
 

  میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیهۀرابط
 

 1زین العابدین نجفی
 )٣٠/١/٩٥:  تاریخ پذیرش مقالهـ٢٧/٦/٩٣: قالهتاریخ دریافت م(

 
 چکیده

یکی از مسایل مورد بحث نزد فقهای امامیه، نقش حسن ظاهر در کشف عدالت انسان 
 و است برخی بر آنند که حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است و نیازی به جستجو

ۀ عدالت دباشد و برخی حسن ظاهر را کشف کنن تحقیق از حاالت باطنی فرد نمی
در این نوشتار ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی دالیل، اثبات شده که . دانند نمی

هم از ه مشتمل بر چند روایت صحیح است، دالیل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت ک
این در حالی است . استت تمام و هماهنگ با اعتبار عقلی نظر سند و هم از نظر دالل

رسد، د اللت روایات مورد استناد مخدوش و اصل  نظر نمیکه دالیل مخالفان تمام به 
مورد ادعا در این مسأله جایگاهی ندارد، در نتیجه حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت 

مقداری بررسی به دست آید به وی کافی است، حسن ظاهری که پس از دقت و 
 . ای که فریبکار از غیر فریبکار شناخته شود گونه
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 بیان مسأله
ای  های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان نقش تعیین کننده عدالت در عرصه

ریاست بر جامعه امامت جماعت، شهادت در دادگاه و گواهی بر طالق گرفته تا از  دارد؛
اثبات  راه و شیوه اره،از مسایل مهم در این ب. اسالمی، همگی مشروط به عدالت هستند

 اندک، کسی را برای اقتدا یز افرادجکنند که   میگیری سختچنان برخی ، عدالت است
کنند که  میگیری  آساندر امور مشروط به عدالت چنان در برابر، برخی  .کنند پیدا نمی

 عدالت، از اهمیت یافتن روش مناسب برای اثبات از این رو،. همه عادل هستندگویا 
شهادت دو عادل، : مختلفی همچون های در متون فقهی راه. رخوردار استبای  ویژه

 "حسن ظاهر"ها  شده که از جمله آنمعاشرت اطمینان بخش و شیاع علم آفرین مطرح 
،  مانند محقق سبزواری، حسن ظاهر را برای اثبات عدالت فرد کافی دانستهفقهایی است، 

أله حسن ظاهر نباشد، کشف عدالت، اگر مس«: استمدعی  فاضل لنکرانی ]١٤٣، ص١٤[
 معاشرت کامل رچه با شخص مورد نظر، مدت طوالنی گ،بود نوعاً امکان پذیر نخواهد

عالمه حلّی و شهید اول حسن ظاهر را برای اثبات ولی  ] ٣٦٥،ص٣٠[ .»داشته باشیم
م، ضمن در این نوشتار برآنی ]٢١٨، ص ١٦؛ ٨٨، ص٢٧[ .اند عدالت کافی ندانسته

 .به دست آوریمها را  مقتضای آنکرده، ل مسأله را بررسی نی کلمات فقها، دالیبازخوا
 
 ـ مفهوم حسن ظاهر١
.  به معنای نیکویی و زیبایی است]١٦٩٤، ص ٩؛ ١١٤، ص ٤؛ ٥٧، ص٢[ ضدّ قبح "حُسن"
به معنای هویدا و آشکار است، به همین  ]٦٢٨، ص ٨ [ صفت فاعلی از مصدر ظهور "ظاهر"

ترین اوقات روز  آشکارترین و نورانیشود چرا که   گفته می"ظهیره" و "ظُهر"وز خاطر به نیمر
ظاهر چیزی " در مفهوم لغوی آن، عبارت است از این که "حسن ظاهر" ]٤٧١، ص ٣[. است

شود که   می از کلمات فقها و روایات موجود استفاده."از جهت مورد نظر نیکو و زیبا باشد
 عدالت عبارت است از این که رفتار شخص بر اساس قوانین  در مسأله"حسن ظاهر"منظور 

، ٣٦ ؛٣٨٩، ص ١١[ای که این حالت در او آشکارا قابل مشاهده بوده،  شریعت باشد به گونه
 ]٥١، ص ٣٨[.  فریبکار از غیر فریبکار قابل شناسایی باشد]١١ص 

 
 های اثبات عدالت  روشـ٢
 متعددی وجود دارد،های  ت عدالت راهثبادهد که برای ا  می امامیه نشانلمات فقهایک

 :ا عبارت اند ازه ترین این راه  مهم.محل اختالف استبرخی مورد اتفاق و برخی 
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 شهادت دو عادل، اختالفی میان  دربارۀ اثبات عدالت با:شهادت دو عادلـ ٢ـ١
دالت و همچون ع اثبات مسائلی در بر حجیّت شهادت دو عادلوجود نداشته،  فقها
، محقق خویی و امام محقق یزدی ]٢٤٧، ص ٣٠[. د، ادعای اجماع شده استاجتها

، ٣٧؛ ٢٨، ص٢٠[. اند خمینی بر اثبات عدالت به وسیله شهادت دو عادل تصریح کرده
 ]١٠، ص٣٦ ؛ ٢٨٧ص 

باشیم بنای عقالیی جهت از قایل به حجیت بینه به مفهوم عام اگر ، شایان ذکر است
اگر قایل به اختصاص بیّنه ، اما بات عدالت کافی خواهد بودبیّنه برای اث، ]٢٨٨ ، ص٣٧[

 و ] ٥٢ ، ص٣٨[ دلیل حجیت بیّنه برای اثبات عدالت، سیره ،به موارد منصوص باشیم
 ] ٣٨٩، ص ١١ [ ) قالوا ما رأینا منه الّا خیراًفإذا سُئل عنه فی قبیلته و محلّته(روایات 

فرقی میان به وسیلۀ شهادت دو عادل، در اثبات عدالت افزون بر این، . خواهد بود
گیزه  اگر دو عادل از روی اختیار و به ان،، بنابراینشهادت قولی و فعلی وجود ندارد

د، این اقتدا شهادت فعلی بر عدالت آن شخص کننماعت به شخصی اقتدا خواندن نماز ج
 .]٢٨٨، ص٣٧؛ ٣١٦، ص١٧ ؛ ٢١٨، ص١٦؛ ٥٢ ، ص٣٨[ خواهد بود

 امام ز فقها همچون بسیاری ا:آفرین یا اطمینان بخشـ معاشرت علم ٢ـ٢
 اثبات عدالت های بر معاشرت به عنوان یکی از راهخمینی، شهید اول و محقق اردبیلی 

ی شهید اول قید باطن هرچند ]٣٥٢، ص٣٣؛ ٢١٨ ص،١٦؛ ١١، ص٣٦[اند  دهکرتصریح 
، ١٦ [ ،شود ات می با معاشرت باطنی عدالت اثبرا به معاشرت اضافه کرده و معتقد است

زندگی داخلی و کنندۀ عدالت است که در سطح   معاشرتی اثباتیعنی ]٢١٨ص
  .شود  نمی وگرنه با هر معاشرتی، عدالت اثبات، باشدخصوصی شخص

دلیل اثبات عدالت با معاشرت، تحقق علم و اطمینان است، زیرا حجّیت علم ذاتی بوده و 
 حد علم عادی رسیده و عقال به احتمال خالف آن باشد، اطمینانی که به نیازمند جعل نمی

بنابراین، هرگاه برای مکلف در اثر معاشرت با کسی علم . کنند نیز حجت است اعتنا نمی
 ]٢٨٩، ص٣٧[ .شود وجدانی یا اطمینان به عدالت او پیدا شود، آثار عدالت بر آن مترتب می

ام خمینی، محقق امهمچون  ییفقها: ـ شیاع علم آفرین یا اطمینان بخش٢ـ٣
شیاع به عنوان یکی از از خوئی، صاحب عروه، محقق اردبیلی، شهید ثانی و شهید اول، 

؛ ٣١٦، ص١٧ ؛ ٢٨، ص٢٠؛ ٢٨٩، ص٣٧؛ ١١، ص٣٦[اند  نام بردهاثبات عدالت های  راه
رای شهرت پیدا کند که ب عنی هرگاه عدالت کسی به قدری شیوع وی ]٢١٨، ص١٦

آثار عدالت بر او وی عادل به حساب آمده،  او پیدا شود،  عدالتانسان علم یا اطمینان به
 . و اطمینان حجت هستندشود؛ علم بار می
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 علم را مطرح امام خمینی در مورد شیاع تنها صاحب عروه و برخی از فقها همچون
شاید از این ، ]١١، ص٣٦؛ ٢٨، ص٢٠[ اند   به میان نیاوردهده و سخنی از اطمینان کر

این اما  ؛ تنها شیاع علم آفرین حجت است اطمینان بخش حجت نبوده،جهت که شیاع
 چرا ، حجت استحد علم عادی برسدا اطمینانی که به  زیر،رسد  نمینظرادعا درست به 

کنند   می اعتماددر کارهای عادی خود به آنو کرده که عقال به احتمال خالف آن اعتنا ن
بخش  معاشرت اطمیناناگر  وانگهی .]٢٨٩، ص٣٧ [و شارع نیز آن را ردع نکرده است

برای اثبات بخش   شیاع اطمینانتواند نمی ]١١، ص٣٦[ باشد،برای اثبات عدالت کافی 
 .عدالت کافی نباشد

.  استحسن ظاهر، استناد به  اثبات عدالتهای ی از راهیک :ـ حسن ظاهر٢ـ٤
در نظر دودیتی  برای آن مح،ی که قایل به کاشفیّت حسن ظاهر از عدالت هستندفقهای

ثبات عدالت به وسیلة اکه آید  بررسی دالیل چنین بر میاز  اما  ]٤٦٧، ص٤١[. اند نگرفته
 ؛ حسن ظاهر، مربوط به مواردی همانند امامت جماعت، شهادت و گواهی بر طالق است

 مرجعیّت تقلید و رهبری ، همچونند هستبرخوردارای  مواردی که از اهمیّت ویژهدر 
  ]٧، ص٣٦[ .پذیر نیست امکانحسن ظاهر تنها با اثبات عدالت ، ی اسالمۀجامع

 
 ـ بررسی اقوال فقها٣

فقهایی : در مسأله نقش حسن ظاهر در کشف عدالت، میان فقهای امامیه دو دیدگاه وجود دارد
وحید بهبهانی، صاحب جواهر، محقق سبزواری، صاحب عروه، حکیم، محقق خوئی، امام : همچون

، ٤١[ دانند داألعلی سبزواری حسن ظاهر را برای اثبات عدالت کافی میخمینی و سید عب
 .] ٤٩، ص٣٨؛ ١١ص ،٣٦؛ ٢٨٠، ص٣٧؛ ٥٥ ، ص١٩؛ ٢٨، ص٢٠؛ ١٤٣، ص١٤؛ ٤٧٦ص

از ظاهر کالم فقیهانی همانند ابن جنید، شیخ مفید، شیخ طوسی در همچنین، 
 قول به دست همیننیز های خالف و نهایه، قاضی ابن برّاج و صاحب مدارک  کتاب
. ]٦٩، ص٣٩؛ ٥٥٦، ص١؛ ٥٢، ص٢٤؛ ٢١٧، ص٢٢؛ ٧٢٥، ص٣٤؛ ٤٧٦، ص٤١[آید  می

عادلی که شهادت وی به نفع و ضرر مسلمین «: شیخ طوسی در نهایه مدعی است
شود کسی است که ظاهر وی ظاهر ایمان بوده و به پوشیدگی و صالح  پذیرفته می
های خویش را   عیبۀهم... ناخته شده باشد از کبایر، شو به دوری گزیدن... معروف باشد

د و پیوسته در کنها مواظبت  بند به نمازهای پنجگانه بوده و بر وقت آن پایبپوشاند، 
 دارد  شیخ طوسی ظهور در این این سخن]٥٢، ص٢٤[ .»جماعت مسلمین حاضر شود
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ن بر نویسا سرانجام، برخی از حاشیه .که از دیدگاه وی، عدالت، همان حسن ظاهر است
عالمه نائینی، آقا ضیاء عراقی، شیخ عبدالکریم حائری، سید : کتاب عروه همچون

 بر کالم صاحب عروه مبنی بر کاشفیت ،ابوالحسن اصفهانی، محقق بروجردی و گلپایگانی
ظهور در پذیرش کالم که  ]٢٨ ص،٢٠[اند   ایرادی نگرفته عدالت نیزحسن ظاهر از

 . ها دارد صاحب عروه از سوی آن
یخ طوسی در کتاب مبسوط، عالمه حلی و شهید اول، حسن ظاهر را ش در برابر،

، ١٦؛ ٨٨، ص٢٧؛ ٤٣٠، ص٢٦؛ ٢١٨، ص٢٣[ اند برای اثبات عدالت کافی ندانسته
 »شود  در شناخت عدالت به حسن ظاهر اکتفا نمی«: مدعی استشیخ طوسی . ]٢١٨ص

عدالت بر حسن ظاهر جایز نیست در کشف «: آورده است عالمه حلی ]٢١٨، ص٢٣[
حسن ظاهر را مطرح ثانی در مسأله کشف عدالت،  شهید ]٤٣٠ص ،٢٦[ .»اعتماد شود
بیشتر متأخران حسن ظاهر را «:  استمحقق سبزواری مدعی ]٣١٦، ص١٧[ .نکرده است

 .]١٤٣ص ،١٤[» دانند فی نمیبرای اثبات عدالت کا
 

 ـ دالیل عدم کاشفیت حسن ظاهر از عدالت٤
عدم ترتب آثار عدالت بر حسن ظاهر اصلِ ، مقصود از اصل : به اصلاستنادـ ٤ـ١

 حسن ظاهر، علم یا اطمینان به وجود عدالت در شخص حاصل است، زیرا تنها با
 در ت شرعی برای اثبات عدالت نیست؛ حجّ، بیّنهنییز همچون حسن ظاهر ؛شود نمی

قتضی شک در شرط، مرا زی ،عدالت احراز شودبایستی  ،عدالت مشروط به حالی در امور
بر  عدالت شخص احراز نخواهد شد و اصل ، به صرف حسن ظاهرشک در مشروط بوده،
از آن جهت که «: استمدعی که صاحب جواهر  چنانداللت دارد عدم ترتب آثار عدالت 

عدالت در اموری شرط است؛ پس به ناچار باید عدالت ثابت شده و بدان علم حاصل 
 شک در مشروط است که مقتضای آن لزوم علم به ،مقتضی زیرا شک در شرط ،شود

 .]٤٨٧ص ،٤١[» به حسب نفس األمر خواهد بود) از حق و طریق مستقیم(عدم میل 
زیرا در مواردی  ،توان تقریر کرد  میاشتغال  نیزاصل عدم ترتب آثار عدالت را با اصل 

صاحب مفتاح . د وجود ندارحسن ظاهر، یقین به تحقق عدالت با  عدالت شرط استکه
 حسن ظاهر نباشد، در ردّ قول به حسن ،که عدالت احتمال این«:  استالکرامه مدعی
 . ]٢٧٥، ص١٢[»  کند، زیرا اشتغال یقینی مقتضی یقین به فراغ است  میظاهر کفایت

در جایی دلیل است که دلیل اجتهادی همچون کتاب و سنت  اصل :بررسینقد و 
فراوانی وارد شده و مورد استناد روایات  که در محل بحث،، در حالی وجود نداشته باشد
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 ترتّب آثار عدالت بر حسن ظاهر بر اساس ، در نتیجه]٤٣، ص١٨[ ؛فقها قرار گرفته است
 عمل به مقتضای حسن ظاهر، ، بنا بر این]٣٦٥ص ،٣٠ [.اخبار و حجت شرعی است

 . عمل به حجت شرعی بوده و یقین به فراغ ذمه حاصل خواهد شد
 به دیانت و امانت امام جماعت داللت  روایاتی بر اشتراط اطمینان:روایاتـ ٤ـ٢

إنّ موالیک قد إختلَفوا فاُصلّی ) ع(قلت ألبی جعفر«: مانند روایت ابوعلی راشد: رنددا
ابوعلی راشد ، ]٥٦٢، ص١٠[» ال تصلِّ اال خلف من تثق بدینه: فقال. خلفَهم جمیعاً

  نمازها  آنۀپیروان شما اختالف دارند و من پشت سر هم: فتمگ) ع(به امام باقر: دگوی می
 .جز پشت سر کسی که اطمینان به دیانت او داری نماز نخوان: فرمود) ع(امام. خوانم می

 ،  در امام جماعتکه منظور از عدالت معتبر شود  میروایت و مانند آن استفادهاز این 
 ظاهری کسی که رفتار  به صرف این روشن است]٢٦٠، ص٣٧ [.ستبه دیانت اواطمینان 

آید؛ زیرا ممکن  به وجود نمی ت باشد، اطمینان به دیانت اوعیهماهنگ با مقتضای شر
 . از روی ایمان و تقوای الهی نباشد ظاهری اواست رفتار

 ی فرد با شریعتهماهنگاستدالل به این روایت درست نیست؛ زیرا  :نقد و بررسی
به کند، سبب اطمینان  م داده و محرّمات را ترک مینجا که واجبات را اه این معناب

 غیر از  یک نفر و امانتداریبه دین اطمینان ]٢٦١، ص٣٧[ داری شخص است؛دین
، بر کاشفیت حسن ظاهر از عدالتدال روایات  و سرانجام، ]٢٦٦، ص١٢[ ستوعدالت ا

ص  ،١١[  و صحیحۀ حریز بن عبدهللا] ٣٩١ص ،١١[مانند صحیحۀ عبدهللا بن مغیره 
، هم از نظر سند و هم از نظر ]٣٨٩، ص١١[ و صحیحۀ عبدهللا بن ابی یعفور ]٣٩٤

 .اشتراط وثوق به دیانت و امانت امام جماعت، ترجیح دارنددال بر داللت بر روایات 
 

 ـ دالیل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت٥
ر حاشیه د) وحید بهبهانی(از استاد اکبر «:  استصاحب جواهر مدعی: اجماعـ ٥ـ١

که مقصود از عدالت، در هر موردی که عدالت در آن شرط  معالم، نقل اجماع شده بر این
که حسن  قول به این«:  استمحقق خوئی آورده ]٤٦٧ص ،٤١[. »حسن ظاهر است، است

 فاضل ]٢٨٠ص ،٣٧[ .» مورد تسالم در میان اصحاب است،ظاهر کاشف از عدالت است
 و تسالم را مطرح کردهه کاشفیت حسن ظاهر از عدالت، لنکرانی نیز هنگام بحث از ادلّ

 »قول به کاشفیت حسن ظاهر از عدالت مورد تسالم در میان اصحاب است «:نویسد می
 ]٣٦٥ص ،٣٠[
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 ادعای اجماع در این مسأله با وجود مخالفانی همچون شیخ طوسی در :نقد و بررسی
. ]٢١٨ص ،١٦؛ ٤٣٠، ص٢٦؛ ٢١٨، ص٢٣[مبسوط، عالمه حلّی، شهید اول قابل قبول نیست 

 .افزون بر این، با وجود روایات فراوان در این مسأله، اجماع مدرکی بوده، حجیت ندارد
در بیشتر  کشف عدالت ،اگر حسن ظاهرکاشف از عدالت نباشد: اعتبار عقلیـ ٥ـ٢

 طالق، دیون، وصایا، که در بسیاری از امور همچوناین با  پذیر نیست امکانموارد 
 ]٢٨٠ص ،٣٧ ؛٣٦٥، ص٣٠[ استالزم ، عدالت ت، امامت جماعتعامالم

توان   مینیزبرای اثبات عدالت از طریق حسن ظاهر، به آیات قرآن : آیاتـ ٥ـ٣
 :استدالل کر؛ برخی از این آیات عبارتند از

 شما  به کسی که به]٩٤نساء، [ ،»من ألقی الیکم السالم لست مؤمناًوال تقولوا ل «ـ
 .تو مؤمن نیستین سالم کرده نگوبید همانند مسلمانا

، ١٥؛ ٤١، ص٢٨[سالم : سه معنا بیان شده است "سالم"هرچند برای واژه 
، تسلیم شدن و پرهیز از قتال از طریق اظهار اسالم ] ٥٢٢، ص١٣[اسالم ، ]٥٩٤ص

این است که اگر کسی نزد شما اظهار  مقصود آیه رسد ؛ اما به نظر می]١٣٢، ص٢١[
: آمده استشأن نزول آیه ید و آثار اسالم را بر او بار کنید در بپذیر را آن، اسالم کرد

یهودیان ساکن در  را با جمعی از مسلمانان به سوی اسامه بن زید) ص(روزی پیامبر 
 که از آمدن سپاه اسالم با خبر یکی از یهودیان .ندرستادف "فدک"یکی از روستاهای 

ناه کوهی قرار داد و به استقبال مسلمانان شتافت، شده بود، اموال و فرزندان خود را در پ
 از که  اسامه  به گمان این.داد  می گواهی) ص(در حالی که به یگانگی خدا و نبوّت پیامبر

 هنگامی که خبر به  او را کشت؛کند  می اظهار اسالمشترس جان و برای حفظ مال
، ٣٥؛ ٤٤، ص٢٨[» شتیتو مسلمانی را ک«: رسید، سخت ناراحت شد و فرمود) ص(پیامبر

  امر مهمی همانند اسالم و ایمان که مربوط به اصول دین است بنابراین، وقتی. ]٧٢ص
 از طریق که از فروع دین است به طریق اولیشود، عدالت   میاز طریق ظاهر حال ثابت

 .ظاهر حال، قابل اثبات خواهد بود
گرچه اصول زیرا  ،ستمسلّم نی استداللاین  در ۀلویت مطرح شداو :نقد و بررسی

ها متفاوت است، مثالً در احکام  ولی طریق اثبات آنهستند، تر از احکام فرعی  عقاید مهم
 ،فرعی شخص یا باید خود در حدّ اجتهاد باشد، یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند

 .کافی استبرای شخص یقین حاصل شود که ز هر راهی اولی در اصول دین 
ای   ]١٢حجرات، [ ،»ذین آمنُوا إجتَنِبُوا کثیراً من الظَنّ إنّ بعضَ الظنّ إثمٌیا أیّها الّ«: ب

 .ها گناه است ای از گمان ه پارهبپرهیزید ک بسیارگمان اید از  هکسانی که ایمان آورد
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مقصود از گمانی که امر به إجتناب از آن در آیه شده، گمان بد است و مقصود از 
و گرنه گمان به عنوان یک ادراک ؛ از ترتیب اثر به آن استاجتناب از گمان بد، پرهیز 

 واجبات و محرمات  بنابراین، اگر کسی که]٣٢٣، ص٢٩[ .اختیاری نیستامری  ،نفسانی
درباره  ما به حسن ظاهر حال او اکتفا نکنیم و به تحقیق ]١١، ص٣٦[کند  را رعایت می

 .د بوداه سوء ظنّ به برادر دینی خوحاالت باطنی وی بپردازیم،
همیشه  عدم اکتفا به حسن ظاهر و تحقیق از وضعیت عدالت شخص، :نقد و بررسی

تحقیق از حاالت شخص منجر به تأیید  زیرا چه بسا ،مستلزم سوء ظنّ به وی نیست
زیرا  ، وانگهی تحقیق از عدالت شخص، بدون اشکال جایز است.بیشتر عدالت وی شود

د، تحقیق از عدالت را از دانن که حسن ظاهر را برای اثبات عدالت کافی میهم کسانی 
 .اند نه، شیاع و مانند آن جایز دانستهطریق بی
روایات فراوانی استناد به  ،برای اثبات کاشفیت حسن ظاهر از عدالت: روایاتـ ٥ـ٤

 : ازعبارت استها  ترین آن که مهمشده است 
بِمَ تعرف عدالة الرجل ): ع(قلت ألبی عبدلله «: ور صحیحة عبدهللا بن ابی یعف:الف

أن تعرفوه بالستر والعفاف و کفّ : بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال
و ... البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد هللا علیها النار

و یکون منه التّعاهد للصلوات ... وبهالداللة علی ذلک کلّه أن یکون ساتراً لجمیع عی
به : گوید  عبدهللا ابن ابی یعفور می]٣٨٩، ص١١[ ؛»بحضور جماعة المسلمین... الخمس

شود تا   در میان مسلمانان شناخته میبا چه چیزی عدالت مرد: گفتم) ع(امام صادق
 عفاف و به ستر، او را :فرمود) ع(ذیرفته شود؟ امامها پ شهادت او به نفع یا ضرر آن

بشناسید و این امر با دوری ) از ارتکاب حرام ( ، دست و زبان بازداشتن شکم، شرمگاه
... شود  می آتش داده، شناختهۀها وعد ای که خداوند بر آن دن او از همه گناهان کبیرهکر

گانه مواظبت  بر نمازهای پنج...  عیوب خویش را بپوشاندها این است که آن  همۀنشانه
 . »جماعت مسلمانان حاضر شودنماز در ... دکن

فاضل لنکرانی این صحیحه را دلیل عمده کاشفیت حسن ظاهر از عدالت دانسته 
بیشتر متأخری المتأخرین در «: ، شیخ یوسف بحرانی گفته است]٣٦٥ص ،٣٠[است 

 .]٢٣، ص٦[» اند کردهمسأله حسن ظاهر به صحیحه ابن ابی یعفور استناد 
د خویش از عبدهللا اسنا  یکی شیخ صدوق به شده است؛قلن روایت به دو طریق نای

 هم طریق با سند خود از محمد بن احمد بن یحیی؛بن ابی یعفور و دیگری شیخ طوسی 
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 و هم طریق شیخ طوسی به ]٣٩٤، ص٧[شیخ صدوق به عبدهللا بن ابی یعفور صحیح 
یوسف  صحیح بوده، روایت با وجود اشکال ]٣٨٨ص  ،٧[محمد بن احمد بن یحیی 

 ،٤١؛ ٦٠، ص٣١[است  صحیح یاز نظر سند، ]٢٥، ص٦[طریق شیخ طوسی در بحرانی 
 .]٢٦٣، ص٣٧؛ ١٦٧ص ،٥؛ ٤٨٨ص

آمده ظهور در این دارد که معیار در شناخت عدالت، این حدیث تعبیراتی که در 
چه  ، زیرا آنها نیست ظاهر حال افراد است و نیازی به تفتیش و جستجو از باطن حال آن

اموری هستند از قبیل ساتر به حساب آمده،  شناخت عدالت انسان  این روایت راهکه در
عیوب بودن، معروف به ستر و عفاف بودن، معروف به اجتناب از کبایر بودن، محافظت بر 

که حسن ظاهر کاشف از  ها که به روشنی داللت دارند بر این نمازهای پنجگانه و مانند آن
ر تقریب استدالل به صحیحه عبدهللا بن ابی یعفور چنین فاضل لنکرانی د. عدالت است
صحیحه یاد شده مشتمل بر این است که دلیل شرعی بر تحقق ملکه عدالت «: گفته است

و محافظت بر نمازهای ...  امری است مرکب از ستر همه عیوبو قیود معتبر در آن،
شود؛   می حسن ظاهراین امر مرکّب، همان چیزی است که از آن تعبیر به... پنجگانه 

 . ]٣٦٦، ص٣٠[. »بنابراین، حسن ظاهر بدون اشکال فی الجمله کاشف از عدالت است
رجل طلّق امرأته و ): ع(قلت ألبی الحسن الرضا: قال«: رهب ـ صحیحة عبدهللا بن مغی
کلّ مَن وُلِدَ علی الفطرة وعرف بالصالح فی نفسه جازت : أشهد شاهدین ناصبیّین؟ قال

مردی همسر : گفتم) ع(به امام رضا : گوید  عبدهللا بن مغیره می]٣٩١، ص١١[ ؛»شهادته
آیا این طالق (خود را طالق داده و دو ناصبی را شاهد طالق خویش قرار داده است 

متولد شود و معروف به صالح ) اسالم(هرکسی بر فطرت : فرمود) ع(امام ) صحیح است؟
 . شهادت او نافذ خواهد بود،در نفس باشد

روایت از نظر سندی  ]٣٩٤، ص٧[ طریق صدوق به عبدلله بن مغیره صحیح بوده،
، ٣٧ [است کافی برای اثبات کاشفیت حسن ظاهر از عدالت و از نظر داللی صحیح 

یک قاعده کلی را ) ع( ولی امام، شهادت ناصبی استاز زیرا گرچه سؤال راوی ؛]٢٨١ص
 ، متولد شود و معروف به صالح باشد هرکس بر فطرت اسالم:پاسخ ذکر فرموده استدر 

 .زیرا شهادت عادل نافذ استاست،  یعنی چنین شخصی عادل ،شهادت او نافذ است
فی اربعة شهدوا علی رجلٍ ) ع(عن ابی عبدهللا«: ج ـ صحیحة حریز بن عبدهللا

س اذا کانوا اربعة من المسلمین لی: محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم یعدل اآلخران؟ فقال
سؤال شد ) ع( از امام صادق]٣٩٤، ص١١[؛»...یعرفون بشهادة الزور أجیزت شهادتهم جمیعا 

اند، سپس دو نفرشان از شهادت   مرد دارای همسری شهادت به زنا دادهۀکه چهار نفر دربار
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هرگاه شهود چهار مسلمان باشند که : فرمود) ع(امام . اند خود برگشته و دو نفر دیگر برنگشته
 . »ها نافذ خواهد بود  آنۀه شهادت دروغ نباشند، شهادت هممعروف ب

 و طریق این حدیث را با طریق خود از احمد بن محمّد روایت کردهشیخ طوسی 
در نتیجه روایت از نظر  ]٣٨٥، ص٧[ ؛شیخ طوسی به احمد بن محمّد صحیح است

ت حسن داللت این روایت نیز بر کاشفی. ]٢٨١، ص٣٧[ آید سندی صحیح به حساب می
، معیار  عدم معروفیت به شهادت دروغهر از عدالت روشن است، زیرا در این حدیث،ظا

شته، این در حالی است که شهادت دروغ خصوصیتی ندانفوذ شهادت به حساب آمده، 
مرحوم . ]٣٦٦، ص٣٠[حسن ظاهر اعتبار دارد و این یعنی  عدم معروفیت به ارتکاب گناه

 ظاهرش کند که هر کس ما را به این نکته راهنمایی میاین صحیحه «: استآورده خوئی 
او شده و  حکم به عدالت ، سایر محرمات نباشدمعروف به شهادت دروغ ونیکو باشد و 

 . ]٢٨١ص ،٣٧[» شود  مترتب میآثار عدالت بر او
رسند، اما دالیل   نمی تمام به نظریل عدم کاشفیت حسن ظاهر از عدالت، دال:نتیجه
؛ زیرا روایاتی که به عنوان دلیل کاشفیت باشند هر از عدالت درست می حسن ظاکاشفیت

 .معتبر هستنداند؛ هم از نظر سند و هم از نظر داللت  حسن ظاهر از عدالت مطرح شده
 

 ـ کیفیت کاشفیت حسن ظاهر از عدالت٦
 آیاکاشفیت : مطرح استسن ظاهر از عدالت، اکنون این پرسشپس از اثبات کاشفیت ح

 مشروط به افادة علم یا ظنّ شخصی به وجود دی است یا تعب،ر از عدالتحسن ظاه
باشد ای  یا حسن ظاهر باید به گونهبه عبارت دیگر، آعدالت در شخص مورد نظر است؟ 

 صرف حسن کند یاکه برای ما علم یا ظنّ به وجود عدالت در شخص مورد نظر ایجاد 
 ظاهر برای اثبات عدالت کافی است؟

 ، گرچه موجب ظن نباشدکند  میحسن ظاهر کفایت از عدالتفقها ر مشهونظر به 
صاحب برابر،  در .]٥٦، ص١٩؛ ٣٦٧ ص ،٣٠؛ ٢٨٥ ، ص٣٧؛ ١١ص ،٣٦؛ ٥٠ص ،١٤[

، شرط دانسته، عروه، افادة علم یا ظنّ شخصی را در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت
 ]٢٨ص ،٢٠[ .» ظنّاًبحسن الظاهر الکاشف عنها علماً او) العدالة( و تعرف «: استمدعی

 :مرحوم محقق یزدی برای اثبات دیدگاه خود به این دالیل استناد کرده است
سألته عن البینة اذا : قال) ع(عن ابی عبدهللا «: الف ـ روایت یونس بن عبدالرحمن

خمسةُ أشیاء یجب علی : الحقّ، أَیحل للقاضی أن یقضی بقول البیّنة؟ فقالاُقیمت علی 
الوالیات و المناکح و الذبائح و الشهادات و األنساب، فاذا : ها بظاهر الحکمالناس األخذ فی



  ٣٣٩ رابطۀ میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه

از امام  ]٣٩١، ص١١[؛ »کان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و الیُسأل عن باطنه
 بیّنه هرگاه بر حق اقامه شود پرسیدم، آیا برای قاضی رواست که بر اساس دربارۀ) ع(صادق

 آن به ز است که بر مردم واجب است دربارۀپنج چی: فرمود) ع(امامقول بینه قضاوت کند؟ 
ای  پس هرگاه ظاهر شخص به گونه. والیت، نکاح، ذبح، شهادت و نسب: ظاهر حکم کنند

 .باشد که از او ایمن باشیم، شهادتش نافذ بوده و از باطن او پرسش نخواهد شد
این است که هرگاه از »  شهادتهاذا کان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت «ظاهر جمله
 روشن است در صورتی از ظاهر من باشیم، شهادتش نافذ خواهد بود؛ظاهر شخص ای

هر از حسن ظاوجود  وگرنه ،شخص ایمن خواهیم بود که ظاهرش مطابق با واقع باشد
بنابر این، . های نفسانی موجب ایمنی برای دیگران نخواهد شد ا و با انگیزهروی ری

ن به مطابقت آن با واقع حاصل  که اطمینااستشف از عدالت ان ظاهر کسهنگامی ح
 .عدالت به نحو علمی یا ظنّیکشف حسن ظاهر از ملکة شود و این یعنی 

 یروایت از نظر سند این روایت درست نیست؛ زیرا استدالل به :نقد و بررسی
  ]٢٨٦، ص٣٧[ ،مرسل و ضعیف است

ن است  معنایش ایهر رجل قرار گرفته، ظا وصف"مأمونیت" ،در این روایتهمچنین 
شود که به وظایف شرعی خود عمل چندبار دیده  که ظاهر شخص مورد وثوق بوده،

مأمونیت صفت باطن رجل قرار زیرا  ؛شود کند و مرتکب معاصی و محرمات نمی می
 کند و از آن تخلف نمی  ظاهر او مطابق با واقع استگرفته تا الزم باشد مطمئن شویمن
مأمونیت در «:  استفاضل لنکرانی در رّد استدالل به این روایت آورده. ]٢٨٦، ص٣٧[

 دینی مقابل فسق و فجور قرار دارد و معنای روایت این است که هرگاه ظاهر شخص
 در ، شهادتش نافذ خواهد بود، و از معاصی اجتناب کندباشد، به وظایف خویش عمل

 پس این ...ی نسبت به وظایف شرعی استکسی که ظاهرش فسق و فجور و کوتاهبرابر 
 الزم است ،که کسی که ظاهرش بر انجام وظایف شرعی است  داللت ندارد بر اینروایت

 .]٣٦٨، ص٣٠[»  ظنّ به مطابقت با واقع حاصل شودکه از آن
انّ موالیک قد إختلفوا فأصلّی خَلفهُم ) ع(قلتُ ألبی جعفر«: ب ـ روایت ابوعلی راشد

به : دگوی ابو علی راشد می ]٥٦٢ص ،١٠[ ؛»التُصلّ الّا خلف من تثِق بدینه: جمیعاً؟ فقال
 خوانم؛  نماز میها  آنۀپیروان شما اختالف دارند و من پشت سر هم: گفتم) ع(امام باقر

  .، نماز نخوانجز پشت سر کسی که وثوق به دیانت او داری: فرمود) ع(امام
ظهور در این دارد که با عنایت به سؤال راوی، » التُصلّ الّا خلف مَن تَثق بدینه«جمله 
 روشن است کنیم، وثاقت شخصی است و  میاوثوق به دین کسی که به او اقتدمنظور از 



 ١٣٩٥ پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ نهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٣٤٠

 مگر ،شود که از طریق حسن ظاهر، وثاقت شخصی به دین و عدالت کسی حاصل نمی
بر عدم جواز این روایت داللت دارد «مطابقت ظاهر با واقع داشته باشیم؛ علم یا ظنّ به 

 حسن ظاهر کشف ،نمازخواندن مگر پشت سر کسی که وثوق به دین او داریم بنابراین
؛ که علم یا ظنّ به مطابقت آن با واقع داشته باشیم کنندة عدالت نخواهد بود مگر آن

 ]٢٨٦، ص٣٧[ .»شود وگرنه وثوق به دین او برای ما حاصل نمی
در سند روایت، درست نیست، زیرا اشد  استدالل به روایت ابوعلی ر:نقد و بررسی

، ٢٥؛ ١٨٥ص  ،٤٠[اند  بزرگان علم رجال او را تضعیف کردهسهل بن زیاد قرار دارد که 
مقصود از وثاقت به دین امام جماعت این است که او همچنین . ]٢٨٦ص ،٣٧؛ ٣٥٧ص

شت سر ما را از نمازخواندن پداریم که روایات فراوانی ، چون شیعة دوازده امامی باشد
 .]٣٦٩، ص٣٠؛ ٢٦٧ص ،٣٧[ ن منع کرده استمخالفا

  
 گیری نتیجه

دهد که حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت وی کافی است و  مباحث پیشین نشان می
 روایات فراوانی بر کاشفیت .فرد نیست حاالت باطنی و تحقیق دربارهنیازی به جستجو 

 عبدهللا ابن ابی یعفور، ها روایات ترین آن حسن ظاهر از عدالت داللت دارند که مهم
هم از نظر سند و هم از نظر داللت تمام  که عبدهللا بن مغیره و حریز بن عبدهللا است

پذیر   عدالت نباشد، کشف عدالت به حسب نوع امکانۀکنند اگرحسن ظاهر کشف. هستند
 تمام ، این در حالی است که دالیل مخالفانِ کاشفیت حسن ظاهر از عدالت.نخواهد بود

مام خمینی، خوئی و فاضل اسبزواری، ( امامیه بنا به نظر مشهور فقهای. نیست
 علم یا ظنّ ۀمشروط به افادتعبدی بوده،  ، کاشفیت حسن ظاهر از عدالت...)لنکرانی،

 .وجود عدالت در شخص مورد نظر نیستشخصی به 
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