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Abstract 

Many laws and derivative principles of jurisprudence are conditional on justice. 
Typically, Shi'a jurists discuss the conceptualization of justice on the basis of two 
options: The habit of compliance and elusion and the actual persistent. Despite the fact 
that the definition of justice to the actual persistent has a background in the Ja'fari 
jurisprudence and to the inner disposition is missing in the narratives, the famous Ja'fari 
jurists consider justice as the habit of compliance and elusion. Undoubtedly, the 
necessity of considering disposition in the conceptualization of justice makes 
establishing of justice difficult. In addition, it does not view mere compliance of religious 
obligations (Wājibāt) and elusion from inviolable things (Moḥrramāt) enough in order to 
establish justice. This fact raises the question that based on what facts the famous 
[scholars] consider the disposition as necessary in the conceptualization of justice and are 
these reasons adequate for proving the famous views? Therefore, the present paper, with 
the aim of clarifying and evaluating the famous reasons, in a descriptive study, 
investigates the necessary reasons for considering the disposition in the conceptualization 
of justice. It is concluded that the famous reasons are not adequate to prove the famous 
view and the necessity of considering disposition in the conceptualization of justice. It is 
not necessary to go beyond the compliance with the religious obligations and elusion 
from inviolable things in order to establish justice. 
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شناسی عدالت فقهی نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم
 

 1فرد ، علی اکبر ایزدی9، سعید ابراهیمی9، محمد مهدی زارعی3رامین فغانی

 علمی دانشگاه پیام نور،هیئت دانشگاه مازندران، عضو  ،دکتری فقه و مبانی حقوق اس می ۀآموخت دانش. 1

 ایران تهران،

 . استادیار، دانشکدۀ الهیات و مدارف اس می، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران2

 مازندران، بابلسر، ایران دانشگاه ، دانشکدۀ الهیات و مدارف اس می،استاد. 9

 (12/1931/ 1؛ تاریخ پذیرش: 12/13/1931)تاریخ دریافت: 

 چكیده

شناسای عَادالت را بار     ۀ مفهومدرباری شیده، نوعا ، بحث فقهابسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. 

ا وجود اینکه تدریف عَدالت به استقامت فدلی، . بدهند یمۀ امتثال و اجتنا ، و استقامت فدلی، قرار ملکۀ: نیگزمحور دو 

ۀ نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهاان امامیاه، عَادالت را    ملکدر فقه امامیه، قدمت دارد و تدریف عَدالت به 

؛ چاه  دکنا  یدشاوارم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را  ، لزوم لحاظ ملکه، در مفهومشک یب. داند یمۀ امتثال و اجتنا  ملک

. واقدیت مذکور، این پرسش را شمارد ینماینکه صرف امتثال واجبات و اجتنا  از محرمات را برای احراز عَدالت کافی 

و آیاا ایان دتیال،     داند یمشناسی عَدالت تزم  که مشهور، به اتکای کدام دتیل، لحاظ ملکه را در مفهوم نهد یمرو  پیش

رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دتیل مشهور، در پژوهشای باه    از اینکفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ 

کاه دتیال    رساد  یما به ایان نتیجاه    کندو یمشناسی عَدالت بررسی  روش توصیفی، دتیل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم

ت ندارد و احراز عَادالت باه   شناسی عَدال مشهور، کفایت تزم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم

 بیش از امتثال واجبات و اجتنا  محرمات نیازمند نیست.

   واژگان کلیدی

شناسی عَدالت، نقاد   عَدالت، تدریف عَدالت در فقه، عَدالت فقهی، مبانی مشهور در تدریف عَدالت، مدنای عَدالت، مفهوم

 ادلۀ ملکه بودن عَدالت.
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 مقدمه

که شماری از فروع و احکام فقهی، به عَدالت، مدقوف یاا   دهد یمبررسی ابوا  فقه، نشان 

ۀ ملکا . دکنا  یم ریناپذشناسی عَدالت را گریز ۀ مفهومدربارمشروط است. این واقدیت، بحث 

نفسانی رادع از مداصی و باعث بر  اعات، استقامت فدلی ناشی از ملکه، صارف اساتقامت   

 کاه فدلی در افدال و تروک، اس م و عدم ظهور فس ، و نیز حُسن ظاهر، تدااریفی هساتند   

 (. 2ا  1: 1212انصاری، ) ندکن یمی فقهی فقیهان امامیه، برای عَدالت، بیان ها نوشته

ی هاا  راهۀ عدم ظهور فسا  و حُسان ظااهر،    نیگزفقهای امامیه، دو به اذعان بسیاری از 

احراز عَدالت هستند و نه مدرِّف مفهوم عَدالت. همننین، بدین جهت که تدریف عَدالت به: 

ۀ نفسانی رادع از مداصی و باعث بار  ملکاستقامت فدلی ناشی از ملکه و تدریف عَدالت به: 

ا یکدیگر مشترک هستند، تفاوت چندانی بین ایان  ۀ مقترن با عمل، بملک اعات، در ویژگی 

ی ا ملکاه هر یک را به دیگری برگرداند. اینکه در یکی، عَدالت،  توان یمدو تدریف نیست و 

ۀ بیاان  نحاو رادع و باعث است و در دیگری، اجتنابی ناشی از ملکه، اخت فای ظااهری در   

باه سابب و مقتضای نظار      ی بر آن مترتب نیست؛ چه اینکه هر دو تدریاف، ا ثمرهاست که 

دارند و بر مبنای هر دو تدریف، این ملکه است که موجاب امتثاال واجباات و اجتناا  از     

رو، تدریف عَدالت در فقه شیده، در واقع، به دو تدریف: ملکۀ نفساانی   مداصی است؛ از این

: 1، ج 1212؛ خاویی،  22، 11، 2: 1212و صرف استقامت فدلی، محصور است )انصااری،  

 (. 299: 1212؛ فاضل لنکرانی، 219ا  212

ی هاا  نوشاته تدریف عَدالت باه ملکاۀ نفساانی، در    خ ف تدریف عَدالت به استقامت فدلی، 

ی فقهای خاود، آن   ها نوشتهحلی در  ع مهو تنها پس از اینکه  شود ینمفقهی فقهای متقدم دیده 

؛ 232: 9الااف، ج  1219؛ 221: 1، ج 1221؛ 111: 2، ج 1211)ع مااه حلاای،  دکناا یماارا بیااان 

به مشاهور و متاأخرین فقهاا منساو       و ابدی یم(، در کتب فقهی شیده، شیوع 111: 2، ج 1219

؛ 919: 2، ج 1221؛ سابزواری،  11: 2، ج 1211عااملی،  ؛ 911: 12، ج 1219)اردبیلای،   دشاو  یم

، ج 1212؛ نجفای،  222: 1، ج 1222؛ بهبهانی، 11، 19: 11، ج 1211؛ بحرانی، 121: 2، ج 1229

؛ آخونااد 11: 1213؛ قزویناای، 131: 1، ج 1221؛ آشااتیانی، 22، 1: 1212؛ انصاااری، 232: 19
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: 1، ج 1212؛ خویی، 221: 9، ج تا یب؛ بروجردی، 21: 1، ج 1211؛ حکیم، 11: 1219خراسانی، 

؛ 122، 113: 9، ج 1221؛ شاایرازی، 223، 1: 1212؛ روحااانی، 29: 1، ج 1219؛ ساابزواری، 111

: 11، ج 1211؛ اشاتهاردی،  223: 1221صادر،  ؛ 129: 1222، ؛ مؤمن292: 1212نکرانی، فاضل ل

212  .) 

ۀ نفسانی، عَدالت را حالت درونی و صافت نفاس عاادل    ملکشک،تدریف عَدالت به  بی

رو  . التفات به واقدیت مذکور، این پرسش را پایش دکن یمو احراز آن را دشوار  دهد یمقرار 

شناسای عَادالت    تکای کدام مبانی و دتیل، لحاظ ملکاه را در مفهاوم  که مشهور، به ا نهد یم

و آیا مبانی و دتیل استنادی مشهور، کفایت اثبات دیادگاه مشاهور را دارد؟ از    داند یمتزم 

رو، جستار حاضر، در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی، به اثبات ایان فرضایه اهتماام     این

زم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکاه در  که دتیل مشهور، کفایت ت ورزد یم

که عَادالت، خا ف    دشو یمیۀ مذکور، آشکار فرضشناسی عَدالت ندارد. در پی اثبات  مفهوم

پندار مشهور، صفت فدل عادل است و حالات درونای و کیاف نفساانی وی نیسات. فدال       

حراز عَدالت، تسهیل احراز فاعل، برای احراز عَدالت، کافی است و کفایت فدل فاعل برای ا

 عَدالت است؛ هدفی کاربردی و دستاوردی عملی که از جستار حاضر حاصل است. 

 شناسی پیشینه

و مقااتت   ها نوشتهی بشری است، ها دانشی مشترک ها مدخلاز آنجا که عَدالت، در شمار 

عَادالت فقهای اسات. گذشاته از      آنهاا که البته، موضوع اندکی از  پردازند یم آنمتدددی به 

ی فقهی، که به هنگام بحث از برخی موضوعات مشروط باه عَادالت، باه تدریاف     ها نوشته

شناسی عَدالت فقهی، نگاارش   ۀ مفهومدربار. مقاتت چندی نیز آورند یمعَدالت فقهی روی 

گزارش  اآنه نیتر عمده، ها پژوهش گریدۀ حاضر و مقالیافته است که برای تبیین تمایز بین 

 :شود یم

نوشتۀ فریبا حااجی علای و   « مفهوم عَدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن»

زینب نفر که با رویکرد به عَدالت قاضای، تدریاف َعادالت را باه روش تقبیقای، باین ماذاهب        

 .ردیگ یمو متفاوت بودن تدریف عَدالت را بین مذاهب فقهی نتیجه  نهند یمخمسه به بحث 
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الدابادین نجفای کاه باه بیاان       نگاارش زیان   «شناسی واۀۀ عَدالت در فقه امامیه فهومم»

و لحاظ قیود: ملکاه، ماروت و عادم     پردازد یمۀ تدریف عَدالت درباراخت ف فقهای امامیه 

وتحات تاأثیر    شامارد  یما اصرار بر صغیره را سه حوزۀ اساسی اخت ف بین فقهاای امامیاه   

که مفهوم عَادالت از قبیال    ردیگ یمیل مشهور، چنین نتیجه مشهورگرایی، در پی بررسی دت

 ملکه است.

)بررسای تحلیلای ماهیات سااختاری     « هاا  پاسخو  ها چالشتنوع مدانی فقهی عَدالت، »

عَدالت قاضی در ک م فقهای امامیه( نگارش مسیب داوری، محمد رسول آهنگران و کااظم  

ی متددد برای تدریف عَدالت، به تبیین نقااط قاوتت   ها دگاهید انیبرحمان ستایش که در پی 

کاه   ردیا گ یما ومتأثر از مشهورگرایی، چنین نتیجاه   پردازد یم ها دگاهیدو ضدف هر یک از 

 گاردد  یبرما ساختار عدالت، به سه عنصر اساسی حُسن ظاهر، نحوۀ عملکرد و رسوخ ملکه 

متیقن از عَادالت و جاامع هار    که در نگاهی ک ن، با ظن نزدیک به ققع، مدنا و مفهوم قدر 

 ور ققع، احراز دقی  و عمی  ملکۀ عَدالت،  سه عنصر اساسی مذکور، ملکه است؛ اگرچه به

 .کند یمناممکن جلوه 

 «ی عَدالت قضایی در فقه و حقوق ایاران ها شاخصهبررسی شرط عَدالت در قاضی و »

ۀ ادلو اهل سنت، به بیان  آبادی که در پی تدریف عَدالت در فقه امامیه نوشتۀ محمود صوفی

و ضارورت شارط    آورد یما ی احراز عَدالت قاضای روی  ها راهاشتراط عَدالت در قاضی و 

 .ردیگ یمبودن عَدالت را برای احراز منصب قضا نتیجه 

هاای متدادد    نگاارش اردوان ارۀناگ، تدریاف    «بررسی تحلیلی مفهوم عَدالت شااهد »

که چون اخذ قیاد   رسد یمو هرچند به این نتیجه  دهد یمعَدالت را مورد نقض و ابرام قرار 

همانناد مشاهور فقهاای امامیاه،      توان ینمملکه در تدریف عَدالت، توالی فاسد زیادی دارد، 

عَدالت را به ملکه تدریف کرد، همانند مشهور، عدالت را حاالتی درونای و کیفای نفساانی     

شود و با این تصریح، خاود را باا    که به ترک کبایر و عدم اصرار بر صغایر منجر می داند یم

 .دکن یممشهور همراه 

 ریتاأث  تحات  هاا  پاژوهش کند که این  ی مذکور مشخص میها پژوهش دراندک درنگی 
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شناسای عَادالت    مشهورگرایی هستند؛ نقد و بررسی مبانی فقهی دیادگاه مشاهور،در مفهاوم   

شناسای   فقهی، موضوع پژوهش آنان نیست؛ بلکه نوعا ، به فراخور عناوان مقالاه، باه مفهاوم    

ۀ ورود و خاروج آناان نسابت باه بحاث از دتیال       نحاو و نگاه و  پردازند یمعَدالت فقهی 

م   متفاوت است و خ ف جستار حاضر، نتیجۀ حاصل در ایان  رو، کا ۀ پیشمقالمشهور، با 

 ، چیزی جز همراهی با مشهور و توجیه و دفاع از کفایت دتیل مشهور نیست. ها پژوهش

 مبانی دیدگاه مشهور

در آغاز، بیان این نکتۀ مهم ضروری خواهد بود کاه چاون موضاوع اصالی مقالاه، صارفا ،       

شناسی عَدالت و ارزیاابی امکاان عادم کفایات ایان       بررسی مبانی دیدگاه مشهور در مفهوم

شناسی عَادالت فقهای اسات،     ۀ امتثال و اجتنا ، در مفهومملکمبانی برای اثبات لزوم لحاظ 

و از بیان و ارزیابی مبانی  کند یمن و نقد مبانی دیدگاه مشهور بسنده مقالۀ حاضر،تنها، به بیا

 تدریف عَدالت به صرف استقامت فدلی، پرهیز دارد.

شناسی عَدالت  ی فقهی امامیه، وجوه زیر را برای مبانی دیدگاه مشهور در مفهومها نوشته

 :دنده یمگزارش 

 اصل

؛ گاه، آن را به اصال اشاتغال   ندکن یمکور بیان فقیهان امامیه، نوعا  دو تفسیر را برای اصل مذ

؛ با این بیان که در موارد مشروط به عَدالت، به ابرای ذمۀ صاحب ملکه، یقین کنند یمتفسیر 

وجود دارد، ولی نسبت به فاقد ملکه، این ا مینان حاصل نیست و از آنجا که اشتغال یقینی 

عمل با لحااظ ملکاه اسات )عااملی،      انیإتی قاعدۀ اشتغال، مقتضا، خواهد یمبرائت یقینی 

؛ 213: 1، ج 1212؛ خااویی، 211: 1911؛ مامقااانی، 11: 1213؛ قزویناای، 211: 2، ج 1213

 (. 119: 1212اردکانی، 

؛ لاذا در  کنناد  یما گاه دیگر، فقها، اصل را به استصاحا  عادم تحقا  عَادالت تفسایر      

تحق  عَدالت باه مدناای شارعی    و اجتنا  احراز نشود، باید به عدم  امتثالۀ ملککه  صورتی

؛ 212: 1911ۀ بار آن حکام کارد )مامقاانی،     مدلقا آن و عدم ترتب آثار مرغوباه و احکاام   
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، ج 1211؛ اشاتهاردی،  291: 1212؛ فاضل لنکرانی، 113: 1211؛ خویی، 11: 1213قزوینی، 

 (.121: 9، ج 1221؛ شیرازی، 291: 1، ج 1212؛ روحانی، 212ا  219: 11

 عتضد به شهرتاجماع منقول م

عدم خ ف، اجماع و اتفاق منقولی که به شهرت مدتضد باشد، استدتل دیگری برای اثبات 

: 1212)انصااری،   دهند یملزوم اعتبار ملکه در تدریف عَدالت است که کتب فقهی گزارش 

؛ اشتهاردی، 122: 9، ج 1221؛ شیرازی، 11: 1213؛ قزوینی، 131: 1، ج 1221؛ آشتیانی، 11

 (.291: 1212؛ فاضل لنکرانی، 291: 1، ج 1212؛ روحانی، 212: 11، ج 1211

 لزوم تحصیل عَدالت واقعی در امور مشروط به عَدالت

اتمار تزم اسات و    الم واقاع و نفاس  در امور مشروط به عَدالت، تحصیل عَدالت، حسب ع

تحصیل چنین عَدالتی، به وجود ملکه وابسته خواهد بود و این واقدیت، لزوم اعتبار و لحاظ 

 .  رساند یمشناسی و تدریف عَدالت به اثبات  ملکه را در مفهوم

توضیح اینکه عَدالت، به مدنای استقامت و عدم انحاراف از مسایر راسات و مساتقیم اسات      

؛  ریحای،  292ا   299، 291: 11، ج 1212منظاور،   ؛ ابان 221ا   221: 2، ج 1212را، فاا  )ابان 

اتمر است؛ چه اینکه الفاظ، اسامی بارای   ( و این مدنا، حسب عالم واقع و نفس221: 1، ج 1211

؛ زیارا مداانی   دشاو  یما اثباات   آنهاا مدانی واقدی هستند و نه مفاهیمی که در عرف و شرع برای 

نا  از دایرۀ مدنای لف  خارج هستند و در امور مشروط به عَادالت، گریازی از   عرفی و شرعی، یقی

اتمر وجاود نادارد و ایان علام و ا میناان نسابت باه         علم به عَدالت، حسب عالم واقع و نفس

؛ عااملی،  221ا   293: 1، ج 1222)بهبهاانی،   دیآ ینمدست  استقامت واقدی، جز با وجود ملکه به

 (.  232ا  239: 19، ج 1212؛ نجفی، 12ا  11: 1213ی، قزوین؛ 213: 2، ج 1213

 لزوم حمل الفاظ بر معانی لغوی و عرفی 

؛ چاه اینکاه مرجاع    شاود  یما لف  فاقد حقیقت شرعی، بر مدنای لغوی و عرفی خود حمل 

شناخت مدانی الفاظ، لغت و عرف است و چون برای عَدالت، حقیقت شرعی ثابت نیست، 

نای عَدالت، در استدماتت شرعی هستند. عَدالت در لغات  لغت و عرف، مرجع شناخت مد

 شاود  یم؛ چه اینکه عَدالت، در لغت، به استوا و استقامت مدنا دیآ یمشمار  و عرف، ملکه به
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؛  ریحای،  292ا   299، 291: 11، ج 1212منظور،  ؛ ابن221ا   221: 2، ج 1212فارا،  )ابن

و استقامت، مدنای مذکور، جز باا لحااظ    ( و به جهت نفسانی بودن استوا221: 1، ج 1211

پذیر نیست. عرف نیز عَدالت را باه صافاتی چاون شاجاعت،      ۀ استوا و استقامت امکانملک

گونه که توصیف فارد را باه شاجاع، فصایح و      و همان دارد یمفصاحت و سخاوت، همانند 

ۀ آن، ملکن ، توصیف آدمی را به عَدالت، بدوشمارد یمناروا  آنهاسخی، بدون وجود ملکات 

شناسی عَدالت، گریزی از اعتبار ملکه وجاود   ؛ بنابراین، در تدریف و مفهومداند یمنادرست 

 (.122: 9، ج 1221ندارد )شیرازی، 

 اخبار دال بر اعتبار وثوق به دیانت امام جماعت

 شامرند  یبرما از درنگ در اخباری که وثوق به دیانت امام جماعت را شرط اقتدای باه وی  

( چناین  1، ح 12،   913: 2، ح 11،   911: 2، ح 11،   913: 2، ج 1213)حر عاملی، 

، در تحق  عَادالت ملحاوظ   انتیدشود که در موارد مشروط به عَدالت، وثوق به  مستفاد می

است و این وثوق، با صرف استقامت عملی عاری از ملکه، حاصل نیست؛ خ ف کسی کاه  

: 2، ج 1211)انصاری،  کند یممات را ترک و واجبات را اتیان ۀ امتثال و اجتنا ، محرملکبا 

 (.211ا  211: 1، ج 1212؛ خویی، 213

 نصوص دال بر اعتبار صفاتی نفسانی در شاهد 

: 21، ج 1213بن سایابه )حار عااملی،     برخی از روایات با  شهادت ا همانند روایت: ع : 

بان مغیارۀ، عمااربن     عبدالرحمن، عباداهلل بن  یدفور، یونس بن ابی (، عبداهلل1، ح 92،   921

( 13، 11، 3، 1، 9، 1، ح 21،   932ا   931: 1213بصیرو سکونی )حر عااملی،   مروان، ابی

به تناو ، از لزوم اعتبار صفاتی همانند: مأمونیت، عفت، ستر، صایانت، صا ح، خیریات و    

ات نفسانی ماذکور، بارای   و به این بیان، در اعتبار علم به صف برند یمرضا، برای شاهد، نام 

تحق  عَدالت ظهور دارند؛ حال اینکه اجماع مندقد است که چیزی بیش از اعتباار عَادالت،   

شاده و وضاوح نفساانی باودن صافات       برای شاهد، تزم نیست؛ لذا از توجه به اجماع بیان

کاه عَادالت،    دشاو  یما بر صاحب ملکه، این واقدیات کشاف    آنهامذکور و انحصار انقباق 

تردید، افزون بر اعتباار   ۀ نفسانی نبود، بیملکی نفسانی است؛ چه اگر ماهیت عَدالت، ا ملکه
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و حاال اینکاه اجمااع     باود  یما عَدالت، اعتبار صفات نفسانی مذکور نیز در شاهد، واجاب  

 داناد  ینما مذکور، برای موارد مشروط به عَادالت، اعتباار چیازی بایش از عَادالت را تزم      

؛ 213، 212ا   211: 2، ج 1211؛ 11: 1212؛ انصااری،  22ا   21: 11، ج 1212) با باایی،  

: 1211؛ 212ا   211: 1، ج 1212؛ خاویی،  292: 1212فاضل لنکرانای،  ؛ 11: 1213قزوینی، 

؛ 121: 9، ج 1221؛ شاایرازی، 11ا   12: تاا  یباا؛ قمای،  111ا   111: 1212؛ اردکاانی،  111

 (.122: 1222؛ مؤمن، 291: 1، ج 1212؛ روحانی، 211: 11، ج 1211اشتهاردی، 

 یعفور یابروایت ابن 

استدتلی است که مشهور، برای اثبات لازوم   نیتر مهمیدفور،  بن ابی استناد به روایت عبداهلل

ی ألبِ  قُلْ تُ   قَ الَ:  عْفُ ورٍ یَ یأَبِبْنِ  عَنْ عَبْدِاهللِ: »ندکن یمشناسی عَدالت بیان  لحاظ ملکه در مفهوم

؟ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ هِ ْیْعَلَی تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُ ْ وَ حَتَّ نَیالْمُسْلِمِ نَیْبَبِ َ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ  )ع(عَبْدِاهللِ

ی أَوْعَ دَ اهللُ  تِ  الَّ الْکَبَائِرِبِاجْتِنَابِ  عْرَفُوَ اللِّسَانِ؛ وَ یُ دِیَالْالْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ  کَفِّبِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ 

؛ وَ اَلِ کَ  رِیْ  غَوَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ  نِیْالْوَالِدَالنَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ  هَایْعَلَ

مِ نْ   اَلِکَمَا وَرَاءَ  نَیالْمُسْلِمِی عَلَ حْرُمَی یَحَتَّ وبِهِیُعُ عِیلِجَمَِِاتِراً  کُونَأَنْ یَ کُلِّهِ اَلِکَی عَلَالدَّاللَةُ 

حار  « )ی النَّ اسِ فِوَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ  تُهُیَتَزْکِ هِ ْیْعَلَ جِبُ؛ وَ یَاَلِکَمَا وَرَاءَ  شُیتَفْتِوَ  وبِهِیُعُعَثَرَاتِهِ وَ 

 (.2، 1، ح 21،   932ا  931: 21، ج 1213عاملی، 

و مجموع ساتر   پرسد یم، از تدریف منققی مفهوم عَدالت «الرَّجُلِبِ َ تُعْرَفُ عَدَالَةُ »ۀ: جمل

« وَ اللِّسَ انِ  دِیَ  الْالْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ  کَفِّأَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ »ۀ: جملو عفاف و کفت، در 

نند هر مدرِّفی، رو، هما مشتمل بر صفاتی نفسانی و در مقام بیان ماهیت عَدالت بوده و از این

یدفاور،   که روایت ابن ابای  گفت توان یمنه اخص از مدرَّف که مساوی با آن است؛ بنابراین 

 .کند یمعَدالت را به ملکۀ نفسانی تدریف 

، بر تدریف عَدالت و نیز حمل عناوین )ع(ۀ نخست پاسخ امامجملدتلت سؤال راوی و 

 ریا    تواناد  ینما مذکور در آن بر صفاتی نفسانی، به این دلیل اسات کاه صافت نفساانی     

ۀ کشاف عَادالت   اماار مدرفت عَدالت قرار گیرد؛ زیرا اگر صفت نفسانی،  ریا  مدرفات و   
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از صافاتی  ی دانست که مسابب  ا رهیکبپنداشته شود، باید عَدالت را نفس اجتنا  از گناهان 

نیااز   صورت،  ریقیت صفات نفسانی برای عَدالت، امری آشکار و بای  نفسانی است؛ در این

مداصی برای ترک و  ترکۀ ملک تیقی ری عق ، ها تودهاز سؤال خواهد بود؛ چه اینکه نزد 

رو، بایاد ساؤال از    عدم ارتکا  مداصی، امری مجهول و نیازمناد پرساش نیسات و از ایان    

 ا امری لغو شمرد.تدریف عَدالت ر

افزون بر این، اگر روایت، در مقام بیان  ریقیت صفات، برای کشاف عَادالت پنداشاته    

کاه البتاه، باا ذکار ایان       دیآ یمشمار  ۀ بر اماره بهامار، «کُلِّهِ اَلِکَی عَلَوَ الدَّاللَةُ »ۀ: جملشود، 

ۀ نخسات را  اماار ۀ نخست )صفات نفسانی( نیازی نیست و باید ذکر اماراماره، دیگر به ذکر 

، شاود  یمۀ دیگری بیان اماری که برای آن نیز ا امارهامری لغو شمرد؛ چه اینکه غالبا ، در ذکر 

ۀ جملا ی مترتب نیست، تا به ذکر آن نیاز باشد؛ حال اگر صفات ماذکور در نخساتین   ا دهیفا

، مدرِّف و عین عَدالت دانسته شاود، روایات، باا چناین اشاکال و محاذوری       )ع(پاسخ امام

ی ا امااره مواجه نیست؛ زیرا تنها، در صورت اخیر است کاه باا لحااظ احاوال ماردم، ذکار       

روسات   ؛ چنانکه از همینرسد یمنظر  ۀ نفسانی عَدالت، متناسب و تزم بهملکآشکارتر برای 

ۀ نخسات و از باا    جملا ، ماتمم مدارِّف ماذکور در    «الْکَبَائِرِ بِاجْتِنَا ِ دْرَفُوَ یُ»ۀ: جملکه 

ۀ نخست است تا به عدم اعتباار تارک مقلا     جملتخصیص و تقیید پس از ا  ق و تدمیم 

، 1211؛ 11ا   2: 1212مداصی کبیره و صغیره، برای تحق  عَدالت، آگاهی دهاد )انصااری،   

؛ حااائری، 111ا   112: 1211؛ خااویی، 23ا   21: 1، ج 1211؛ حکاایم، 213ا   211: 2ج 

 (.121ا  121: 9، ج 1221؛ شیرازی، 292ا  291: 1، ج 1212؛ روحانی، 119: 1، ج 1221

 مبانی دیدگاه مشهورنقد و بررسی 

 :دارزیابی، نقد و بررسی خواهد ش آنهاامکان کفایت اکنون در پی تبیین دتیل مشهور، 

 نقد و بررسی استدالل به اصل

شناسای عَادالت    د کفایت تزم برای اثبات لزوم اعتباار ملکاه، در مفهاوم   استناد به اصل، فاق

ۀ درباار است؛ چه اینکه اوت ، األصال أصایل حیاث تدلیال؛ و باا وجاود دتیال اجتهاادی         

؛ 211: 2، ج 1213عااملی،  را دستاویز سااخت )  اصل توان ینمشناسی عَدالت، دیگر  مفهوم
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، ج 1221؛ شیرازی، 12: تا یب؛ قمی، 291: 1، ج 1212؛ روحانی، 111ا   113: 1211خویی، 

 (؛ 212ا  219: 11، ج 1211؛ اشتهاردی، 121: 9

ثانیا ، در فرض تفسیر اصل، به اصل اشتغال، اجمال مجرای اصل اشتغال، دائرمدار اقل و 

هماراه   اکثر است؛ اقل قدر متیقنی که صرف استقامت فدلی است و اکثری که قید ملکه را به

رو، اجمال، در اشتراط قید زائد ملکه است و آشکار خواهد بود که مرجع شاک   دارد؛ از این

در شر یت و جزییت، اصل برائت است، نه اصل اشتغال و نتیجۀ اجرای برائت نیز اخذ باه  

؛ شایرازی،  211: 1911مامقاانی،  قدر متیقّن و ترک التزام به شارط مشاکوک ملکاه اسات )    

 (؛ 121: 9، ج 1221

شناسای عَادالت، اساتناد باه      ه اصل برای اثبات لزوم اعتبار ملکه در مفهاوم ثالثا ، استناد ب

اصل مثبت است؛ چه اینکه شر یت عَدالت، در امور مشروط به آن، امر محرزی محساو   

عَادالت   نیتمبشود و شک در شر یت ملکه در مفهوم عَدالت، نه شک در حصول مفهوم  می

وضاوح آشاکار    رو، باه  دالت است و از ایان ی عَمدنادر خود مفهوم و  شکدر خارج، بلکه 

خواهد بود که اجرای اصل، برای اثبات اعتبار قید ملکه در مفهوم عَدالت، اصل مثبتی است 

 (.291: 1212؛ فاضل لنکرانی، 212: 1911اعتباری آن، اتفاق وجود دارد )مامقانی،  که در بی

ست و حال اینکه در مورد رابدا ، اجرای استصحا ، به وجود حالت ساب  یقینی منوط ا

 محکاوم ی واجبات، آتو  ریکبا، تارک گاه چیهی وجود ندارد؛ چه اینکه ا سابقه، حالت سخن

ی استصاحا  کارد   گار ید وقات به عدم َعادالت نباوده اسات تاا ایان عادم را، بتاوان در        

 (؛212: 11، ج 1211)اشتهاردی، 

شناسای عَادالت، باه     در مفهاوم خامسا ، استدتل به اصل، برای اثبات لزوم اعتبار ملکاه،  

عَدالت، از مفااهیم مجمال نیسات.     پذیرش اجمال مفهومی عَدالت وابسته است؛ حال اینکه

عَدالت، حسب لغت و روایات، دارای مفهومی آشکار و مبرای از اجمال است و در فارض  

 بروز تردید در مشروط بودن مفهوم عَدالت، به قید ملکاه، باا توجاه باه ا ا ق ادلاه، ایان       

: 1212؛ اردکاانی،  213: 1، ج 1212شاود )خاویی،    احتمال تقیید، با اصل ا  ق، مندفع می

119.) 
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 نقد و بررسی استدالل به اجماع معتضد به شهرت

لحاظ صغروی و کبروی دارای اشکال است؛ زیرا اوت ،  استناد به اجماع مدتضد به شهرت، به

لت، مجاالی بارای ادعاای اجمااع بااقی      شناسی عَدا ۀ مفهومدرباری مختلف ها دگاهیدوجود 

 (؛ 291: 1212؛ فاضل لنکرانی، 122: 9، ج 1221؛ شیرازی، 212: 1911)مامقانی،  گذارد ینم

؛ 212: 1911ثانیا ، اجماع منقول، حجیتی ندارد تا بتوان باه آن اساتدتل آورد )مامقاانی،    

 (؛ 291: 1212فاضل لنکرانی، 

ای تردید ندارد و تنها اجماع تدبدی کاشاف از رأی  ثالثا ، مدرکی بودن اجماع مذکور، ج

؛ 291: 1، ج 1212شدنی است؛ ناه اجمااع مادرکی )روحاانی،      ، حجت و استناد)ع(مدصوم

 (؛ 122: 9، ج 1221شیرازی، 

الفااظ و   میمفااه  صیتشخرابدا ، اجماع، تنها در فروع فقهی دارای حجیت است؛ نه در 

 (؛122: 9، ج 1221؛ شیرازی، 212: 11، ج 1211)اشتهاردی،  احکامموضوعات 

ۀ حلی، گزارشی از ادعاای شاهرت ماذکور    ع مخامسا ، با توجه به اینکه پیش از زمان 

وجود ندارد، تحق  شهرت، امر غیرمسلّمی است؛ افزون بر اینکه شهرت فاقد حجیت است 

 (.122: 9، ج 1221و قابلیت استناد را ندارد )شیرازی، 

 لزوم تحصیل عَدالت واقعی  نقد و بررسی استدالل به

درنگ در استدتل به لزوم تحصیل عَدالت واقدی در اماور مشاروط باه عَادالت، باه عادم       

ی اماری درونای اسات کاه     واقد؛ چه اینکه اوت ، عَدالت دهد یمکفایت این استدتل گواهی 

 (؛ 211: 11، ج 1211ی، اشتهاردکسی جز خداوند تبارک و تدالی، بر آن عالم نیست )

ی، امر محالی نیست، عادتا  بسایار دشاوار   مداصۀ همنسبت به  ملکهثانیا ، اگرچه عق   حصول 

پذیر خواهد بود؛ حال اینکه بررسی فروع فقهای، عاام    امکان ها انساناست که تنها برای نادری از 

رو،  . از ایان دهاد  یما البلوی بودن عَدالت و نیاز به احراز آن را در بسیاری از فروع فقهای نشاان   

ی جاز حارج و   ا جاه ینتسخن راندن از لزوم تحصیل عَدالت واقدی در امور مشروط به عَادالت،  

، در اماور مشاروط باه    )ع(اخت ل نظام در پی ندارد. افزون بر این، به یقین در زماان مدصاومین  

، 1213ی مشهود نیست؛ گواه سخن برای نمونه روایاتی هستند )حر عااملی،  ا هیتروعَدالت، چنان 
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ۀ نمااز دچاار حادثی    انا یم: هرگاه امام جماعت، ندکن یم(که بیان 12،   221: 29،   921: 2ج 

جاای خاود قارار     و به ردیگ یمشود یا مانع دیگری برای وی پدید آید، دست یکی از مأمومین را 

؛ 211: 2، ج 1213؛ عااملی،  221: 1، ج 1222)بهبهاانی،   دکنا  یما و قائم مقاام خاویش    دهد یم

 (.  221: 9، ج تا یب؛ بروجردی، 211ا  231: 19 ، ج1212نجفی، 

 نقد و بررسی استدالل به لزوم حمل الفاظ بر معانی لغوی و عرفی 

هر چند که لغت و عرف، مرجع شناخت مدنای عَدالت، در استدماتت شرعی است و بایاد  

همه، اذعاان باه    عَدالت را در استدماتت شرعی، بر مدنای لغوی و عرفی، حمل کرد؛ با این

شناسی عَدالت در پی نادارد؛ چاه اینکاه عَادالت در      مقلب مذکور، اعتبار ملکه را در مفهوم

تا بتوان از آن، ملکه بودن عَادالت   شود ینممت و استوای نفسی مدنا لغت و عرف، به استقا

شناسی عَدالت حکام داد. بررسای    را اصقیاد کرد و در نتیجه، به لزوم اعتبار ملکه در مفهوم

گذارد که چنانکاه   ینماستدماتت لغوی و عرفی، تردیدی در اذعان به این واقدیت بر جای 

؛ 912: 9، ج 1222الغقاا:،   )کاشاف  ندکن یمر نیز تصریح برخی از فقهای پیرو دیدگاه مشهو

( در مدنای عَدالت به استقامت و استوا، تنها استقامت و اساتوای  211: 9، ج 1221شیرازی، 

حسی و عملی مراد است و نه اساتقامت و اساتوای نفسای؛ زیارا در اساتدماتت لغاوی و       

ین واقدیتی است که التفاات  ی ظهور ندارد. اخارجعرفی، عَدالت در چیزی جز عمل حسی 

؛ زیارا ظااهر از   دهناد  یما وضوح، به آن گواهی  به اوصافی مانند: شجاعت و سخاوت نیز به

. باه  شود یمشجاع، فردی است که آثار خارجی و عملی شجاعت از او نمایان شده است و 

 ؛ بناابراین، کناد  یما که به دفدات فراوان، اموالی اعقاا کارده اسات و     ندیگو یمکسی سخی 

چنانکه نمایان است، اوصاف مذکور، در لغت و عرف، برای اعمال حسی خارجی استدمال 

؛ نه صرفا ، صفتی که در نفس آدمی مکنون اسات؛ لاذا اساتدمال عَادالت در مدناای      دشو یم

استقامت و استوای نفسی، نه استدمالی حقیقی که استدمال در مدناای مجاازی و خاارج از    

 (. 122: 9، ج 1221شیرازی،  ؛231: 19 ، ج1212نجفی، محل بحث است )

 نقد و بررسی استدالل به اخبار دال بر اعتبار وثوق به دیانت امام جماعت

، باه جهات ضادف ساندی،     دانند یماوت ، روایاتی که وثوق به دیانت امام جماعت را شرط 
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عااملی،   بن راشاد )حار   یعلی أب( زیرا در سند روایت 19: تا یبقابلیت استناد ندارند )قمی، 

بن زیاد وجود دارد که به عنااوین   ( سهل2، ح 11،   911: 2، ح 11،   913: 2، ج 1213

بن حمتااد   دیز( و سند روایت ی911ا   912: 3، ج تا یبمختلف، تضدیف شده است )خویی، 

بان محماد ضادیف     ( نیز به جهات وجاود آدم  1، ح 12،   913: 2، ج 1213)حر عاملی، 

ی  و به عناوینی موصاوف اسات کاه مشادر باه تضادیف هساتند        است؛ زیرا وی، فاقد توث

 (؛119: 1، ج تا یب)خویی، 

ثانیا ، وثاقت، از حیث مدنای لغوی و عرفای، غیار از عَادالت اسات. دو واۀۀ وثاقات و      

عَدالت، در استدماتت شرعی، به جهت اصل عدم نقل، بر همان مدانی عرفی و لغوی خود 

 ؛شوند یمحمل 

ات به با  نماز جماعت و امام جماعت اختصاص دارند و بسای آشاکار   ثالثا ، این روای

است که تدمیم حکمی از بابی به با  دیگر، بدون اثبات وحدت مناط، چیازی جاز قیااا    

از عَدالت  آنهانیست و وحدت مناط، بین با  نماز و امامت جماعت، با دیگر ابوابی که در 

 (؛129: 9، ج 1221)شیرازی، ی نیست ا شده ، امر اثباترود یمسخن 

رابدا ، روایات دال بر اعتبار وثاقت به دیانت اماام جماعات، در وثاوق عقیادتی )شایده      

ۀ رام حظا یزسات؛  آنهابودن( ظهور دارند و نه وثوق عملی )عَدالت( که مبنای استدتل باه  

ت: کاه ماراد ساائل از عباار     دکن یممجموع سؤال و جوا  در روایت یزیدبن حماد نمایان 

که بایاد باه    دکنن یمنیز بیان  )ع(کسی است که تشیع وی مدلوم نیست و امام« من تأعرف»

بن راشد نیاز   یعلی أبدین )شیده بودن( امام جماعت وثوق داشت. این واقدیت، در روایت 

: 9، ج 1221؛ شایرازی،  12: 2، ج 1221؛ بروجاردی،  212: 1911مشهود اسات )مامقاانی،   

إم ام   ک ون اش تراط  »با : است که حر عاملی، این روایت را در  (. بدین جهت122ا   129

 ةیّاألص ول  حةیالصّ ح ی االعتقادات فلألئمّة و عدم جواا االقتداء بالمخالف  اًیموالالجماعة مؤمناً 

 (؛ 2، ح 11،   913: 2، ج 1213)حر عاملی،  دهد یمنیز قرار  «ةیّلتقإالّ 

ی تحصایل  ها راهنحصر نیست؛ ملکه یکی از خامسا ، تحصیل وثوق به دیانت، به ملکه م

ۀ امتثاال و اجتناا ، وثاوق باه دیانات و تارک       ملکا گونه که با  وثوق به دیانت است؛ همان
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ی حاصال  مداصا  تارک مداصی فراهم است، با صرف استقامت عملی نیز وثوق به دیانت و 

؛ 12: تاا  یب؛ قمی، 112: 1212؛ اردکانی، 211: 1، ج 1212؛ 111: 1211خواهد بود )خویی، 

: 11، ج 1211؛ اشاتهاردی،  129: 9، ج 1221؛ شایرازی،  292ا   291: 1212فاضل لنکرانی، 

211 .) 

 نقد و بررسی استدالل به نصوص دال بر اعتبار صفاتی نفسانی در شاهد  

استدتل به نصوص روایی دال بر اعتبار صافاتی نفساانی همانناد: مأمونیات، عفات، ساتر،       

مرضی در شاهد، بر دو چیز اساتوار اسات: نخسات نفساانی باودن      صیانت، ص ح، خیتر و 

اوصاف مذکور در روایات و دیگری، وجود اجماع بر عدم اعتبار چیزی بیش از عَادالت در  

یی مذکور، کفایتی برای اثبات لازوم  روای نیستند؛ لذا نصوص ا شده شاهد. این دو امور ثابت

باا وجاود مخاالف، از     توان ینمچه اینکه اوت ، شناسی عَدالت ندارند؛  اعتبار ملکه در مفهوم

اندقاد اجماع سخن راند؛ افزون بر اینکه در مدرکی بودن این اجمااع نیاز، تردیادی وجاود     

 (؛ 11: تا یبندارد )قمی، 

یک از اوصاف مذکور در روایات، از جهت لغاوی و عرفای، صافت نفساانی      ثانیا ، هیچ

بان   ستند؛ زیرا عنوان مرضی در روایت اسماعیل، بلکه همگی صفت فدل هندیآ ینمشمار  به

( به این مدناست کاه  13ح  21،   ،932ا   931: 21، ج 1213زیاد سکونی )حر عاملی،  ابی

افدال آدمی مورد رضایت مردم باشد؛ به مردم ظلم نکند؛ دروغ نگوید؛ خیانت نکناد؛ جاان،   

   رفتاری منافی رضایت مال، ناموا و عرض و آبروی آنان را مورد تدرض قرار ندهد و ک

که مرضی، صفت اعمال خارجی اسات   دهد یمو خشنودی مردم مرتکب نشود و این نشان 

و نه صفت نفسانی؛ چه اینکه مرضی، فردی اسات کاه دیگاری از افداال او راضای اسات       

 (. 111: 1212؛ اردکانی، 219ا  212: 1، ج 1212)خویی، 

: 21، ج 1213بان مغیاره )حار عااملی،      وصف ص ح و عنوان صالح، در روایت عبداهلل

(، به این مدناست که عمل آدمی مقاب  قواعد مقرر در شاریدت باشاد و   1، ح 21،   939

؛ 219: 1، ج 1212فاسد و مفسد نباشد و لذا ص ح، وصف اعمال خارجی اسات )خاویی،   

 (.111: 1212؛ اردکانی، 11: تا یبقمی، 
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، ج 1213بن عبدالرحمن )حر عاملی،  ونسوصف مأمونیت و عنوان مأمون، در روایت ی

( به مدنای استقامت فدلی و امتثال اوامر شارع، عدم خیانت و 9، ح 21،   939ا   932: 21

تدرض نسبت به جان، مال، ناموا و عرض و آبروی مردم است؛ ماأمون کسای محساو     

دم از او ی دارای استقامت است کاه مار  ا گونه شود که در اعمال و وظایف شرعی خود به می

نسبت به جان، مال، ناموا، عرض و آبروی خود ا مینان دارند و این مدنا، بیاانگر وصاف   

: 11، ج 1211؛ اشاتهاردی،  11: تاا  یب؛ قمی، 219: 1، ج 1212عمل خارجی است )خویی، 

 (.111: 1212؛ اردکانی، 211

(، 1، ح 21   ،931: 21، ج 1213یدفاور )حار عااملی،     بن ابی عنوان ستر، در روایت عبداهلل

مدنای پوشیدن است. ستر مکلف، یا در برابر خداوند سبحان خواهاد باود یاا در برابار ماردم.       به

ساتر بودن مکلف در برابر خداوند سبحان، به این مدناست که وی عیو  خویش را از خداوناد  

و این، همان اجتنا  مکلف از ارتکاا  مداصای اسات؛ چاه اینکاه ارتکاا         پوشاند یمسبحان 

. سااتر باودن   دکنا  یما داصی، سرّ مکلف را نزد خداوند سبحان، هتک و عیو  وی را آشاکار  م

مدنای مستور بودن وی است؛ یدنی وی نزد مردم، متجاسر و متجاهر باه   مکلف در برابر مردم، به

آن را صافتی   تاوان  ینما رو، ستر، وصفی بارای اعماال خاارجی اسات و      مداصی نیست؛ از این

 (.  219: 1، ج 1212، نفسانی دانست )خویی

، 21،   931ا   932: 21، ج 1213وصف خیتر، در روایت عماربن مروان )حر عااملی،  

(، در این مدنا ظهور دارد که از آدمی، فدل شر صادر نشود و افدال وی خیر باشد؛ لاذا  3ح 

: تاا  یبا ؛ قمی، 219: 1، ج 1212خیر، وصف عمل خارجی است؛ نه صفتی نفسانی )خویی، 

 (. 111: 1212انی، ؛ اردک11

،   931: 21، ج 1213بصیر )حر عااملی،   وصف صیانت و عنوان صائن، در روایت ابی

( به این مدناست که آدمی با وجود مقتضی ارتکا  مدصایت، از آن پرهیاز کناد؛    11، ح 21

؛ 219: 1، ج 1212بدین بیان، صیانت نیز در توصیف عمال خاارجی ظهاور دارد )خاویی،     

 (. 111: 1212؛ اردکانی، 11 ا 11: تا یبقمی، 

(، 1، ح21،  931: 21، ج1213یدفور)حر عاملی،  بن ابی وصف عفت در روایت عبداهلل
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به مدنای پرهیز از محرمات و عدم ارتکا  اموری است که ح ل نیستند. عفیف باه کسای   

. دشاو  ینمو امور غیرح ل را مرتکب  کند یمگویند که از ارتکا  محرمات الهی دوری  می

رو، عفت بقن، پرهیز از مأکوتت و مشروباتی است که متدل  نهای شارعی هساتند.     از این

اجتنا  از اعمال جنسی نامشروع، عفت فرج است و مراد از عفت دست، عدم تدارض باه   

و عفت زباان نیاز عادم     ندیآ یمشمار  ارتکا  اموری خواهد بود که مخالف اوامر شرعی به

عنوان عفت نیز، همانند دیگر عناوین مذکور در نصوص روایی  ایذای زبانی است؛ بنابراین،

مورد استناد مشهور، وصف فدل و عمل خارجی است و صافت نفساانی نیسات )خاویی،     

 (.211: 11، ج 1211؛ اشتهاردی، 11ا  11: تا یب؛ قمی، 219: 1، ج 1212

این واقدیات   روست که برخی از پیروان دیدگاه مشهور، انصاف را در بیان ظاهرا ، از این

گونه ارتبا ی با تفسیر عَادالت و هایچ صاراحتی در لازوم      که روایات مذکور، هیچ ندینب یم

کاه صافاتی    کنناد  یما شناسی عَدالت ندارند و تنها بر این نکته دتلت  اعتبار ملکه در مفهوم

: 1911؛ مامقاانی،  211: 2، ج 1211همانند: صیانت و عفت، در شاهد مدتبر است )انصاری، 

213.) 

 یعفور نقد و بررسی استدالل به روایت ابن ابی

 وسی ماروی اسات کاه هار دو  ریا ،       خیشبه دو  ری  صدوق و  دفوری یابابن روایت 

یای عقّاار و محمادبن خالاد برقای      حبن محمدبن ی ضدیف هستند. در  ری  صدوق، احمد

محمد دیده (. در کتب رجال، توثیقی برای احمدبن 221: 2، ج 1219وجود دارند )صدوق، 

 (. 122ا  121: 9، ج تا یبکه این خود، از عدم وثاقت وی حکایت دارد )خویی،  شود ینم

وثاقت محمدبن خالد برقی نیز ثابت نیست؛ زیرا هرچند شایخ  وسای )شایخ  وسای،     

غضااایری  ( و اباان991: 1211، نجتاشاای )نجاشاای،  خوانااد یماا( وی را ثقااه 919: 1221

 لیتداد جارح بار    میتقدی قاعده، مقتضا و شمرند یما ضدیف ( او ر39: تا یبغضایری،  )ابن

 است.

، 12: 9، ج 1931؛ 131، ح 31،   221: 1، ج 1211در  ری  شیخ  وسی )شایخ  وسای،   

(، از 992: 1211یت قارار دارد. نجتاشای )نجتاشای،    هَمْادَان بن عیسی  یموس( محمدبن 99، ح 3  
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 32: تاا  یبغضایری،  )ابن غضائری ابن. دیگو یمتضدیف وی به جهت غلو و جدل حدیث سخن 

ا   31: 2، ج 1219صدوق )صادوق،   و کند یمکه از ضدفا روایت  داند یم(، وی را ضدیفی 31ا 

 .  خواند یم(نیز وی را غیرثقه و کذّا  31

یدفااور،از جنبااۀ دتلاای نیااز کفایاات اثبااات لاازوم اعتبااار ملکااه را در  روایاات اباان اباای

اینکه استدتل به روایت مذکور، بر دو مقدمه استوار اسات:  شناسی عَدالت ندارد؛ چه  مفهوم

« وَ اللِّسَاانِ  دِیَا الْالْابَقْنِ وَ الْفَارْجِ وَ    کَفِّأَنْ تَدْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْدَفَافِ وَ »ۀ: جملنخست اینکه 

مدرِّف منققی عَدالت و در مقام بیان ماهیت و حد یا رسم عَدالت است؛ دوم اینکه عفاف و 

ۀ مذکور پاذیرفتنی نیساتند )خاویی،    مقدمیک از دو  ی هستند که البته هیچنفسانتر صفاتی س

 (.13: تا یب؛ قمی، 111: 1212؛ اردکانی، 211ا  212: 1، ج 1212

گونه که برخی از فقیهان پیرو  ۀ نخست به این جهت ناپذیرفتنی است که اوت  همانمقدم

، ج تاا  یب؛ 13: 2، ج 1221؛ بروجردی، 111: 1212)حائری،  ندکن یمدیدگاه مشهور تصریح 

: 1212؛ فاضل لنکرانای،  119: 1، ج 1221؛ حائری، 21: 1، ج 1211؛ حکیم، 299ا   292: 9

تنهاا در بیاان   « وَ اللِّسَ انِ  دِیَالْالْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ  کَفِّأَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ »ۀ: جمل( 222

 ری  شناخت و کشف عَدالت ظهور دارد و نه در بیان تدریف منققی؛ زیارا راوی، تنهاا از   

ی، منققا ویاژه کاه مدارِّف     با توسل به آن عَدالت را شناخت؛ به توان یمکه  پرسد یماموری 

اصق ح جدیدی است که بین علمای منق  مصقلح شده و در زمان صدور روایات، فاقاد   

 نَیالْمُسْ لِمِ  نَیْبَ  بِ َ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُ لِ  »ۀ: جمل. چنانکه به گواهی ظهور و سیاق تداول است

سؤال از ماهیت و مدرِّف منققی عَدالت نیست؛ چاه اینکاه   « ؟هِ ْیْعَلَی تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُ ْ وَ حَتَّ

یاا شخصای    گونه سؤال، پرسش از  ری  کشف و شناخت چیازی  در محاورات عرفی، این

 است و نه پرسش از حد و رسم و مدرِّف منققی؛

« وَ اللِّسَ انِ  دِیَ  الْالْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ  کَفِّأَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ »ۀ: جمل، چنانکه از ا یثان

در پاسخ به پرسش راوی نفرمودند: عادالت، هماان ساتر و عفااف و      )ع(نمایان است، امام

کف است؛ بلکه از مدروفیت به ستر و عفاف سخن راندند؛ یدنی مدروفیت به ستر و عفاف 

)و نه خودِ ستر و عفاف( را مدرِّف عَدالت قرار دادند و بسی آشکار است که مدروفیات باه   
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را تدریاف منققای    )ع(ۀ پاساخ اماام  جملستر و عفاف، حقیقت عَدالت نیست و کسانی که 

 .  دانند یم، حقیقت عَدالت را خود ستر و عفاف پندارند یم

در  ریقیت کشف و شناخت عَدالت نیز « کُلِّهِ اَلِکَی عَلَوَ الدَّاللَةُ »ۀ: جملهمننین ظهور 

بار  « وَ اللِّسَ انِ  دِیَ  الْالْبَطْنِ وَ الْفَ رْجِ وَ   کَفِّأَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ »ۀ: جملبر عدم دتلت 

« کُلِّ هِ  اَلِ کَ ی عَلَوَ الدَّاللَةُ »ۀ: جمل؛ چه با وجود دتلت صریح دهد یمتدریف منققی گواهی 

الْبَطْنِ وَ  کَفِّأَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ »ۀ: جملدر  ریقیت کشف و شناخت عَدالت، حمل 

دال و مادلول را در پای    نیبا و دوگانگی  رتیمغابر تدریف منققی، « وَ اللِّسَانِ دِیَالْرْجِ وَ الْفَ

 دارد.

یاک از عنااوین ساتر،     ۀ دوم نیز ناپذیرفتنی است؛ چه اینکه در لغت و عرف، هایچ مقدم

عفاف و کفت، صفتی نفساانی نیساتند، بلکاه عنااوینی منقبا  بار افداال خاارجی هساتند؛          

 پیش از این بیان شد.گونه که  همان

ی عَدالت است و هایچ نظار و   تدبد کاشفیدفور، تنها مدرِّف و  بنابراین، روایت ابن ابی

شناسای عَادالت نادارد و باه جهات       دتلتی بر بیان ماهیت عَدالت و اعتبار ملکه در مفهاوم 

و  کشاف  ری   انیبوضوح مدنای عَدالت، در خصوص تدریف آن ساکت است و تنها، به 

یدفور  ۀ عناوین و موارد مذکور در روایت ابن ابیرابقرو  و از این پردازد یمعَدالت شناخت 

 (.213ا  212: 1، ج 1212ۀ کاشف و منکشف است )خویی، رابقبا عَدالت، 

 یریگ جهینت

ۀ نفساانی  ملکا یاۀ  نظرحلی با تدریف عَدالت در فقه، به ملکۀ نفسانی،   ع مهاز هنگامی که 

و در پای آن، ایان نظریاه در متاون فقاه امامیاه رواج        دکنا  یمبودن عَدالت فقهی را پدیدار 

، پیروان آن، در گذر زمان، به وجوه عقلی شود یمو سپس به دیدگاه مشهور شناخته  ابدی یم

کاه اماروزه، هفات توجیاه،      اناد  جساته و شرعی متدددی، برای دفاع و استقرار آن تمسک 

ۀ پیاروان لازوم   گانا  هفات . ارزیابی مساتندات  دیآ یمشمار  جوه استنادی آنان بهو نیتر عمده

یک از این وجوه عقلی و شارعی،   که هیچ دهد یمشناسی عَدالت نشان  اعتبار ملکه در مفهوم
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ۀ نفسانی امتثال واجبات و اجتناا   ملککفایت اثبات دیدگاه مشهور و تدریف عَدالت را به 

صل، دلیلی فقاهتی است که با بودن دلیل اجتهادی، مجالی بارای  محرمات ندارد؛ چه اینکه ا

. دهاد  ینما اجرای آن نیست. افزون بر اینکه اجرای اصال، ملکاه باودن عَادالت را نتیجاه      

استدتل به اجماع نیز به جهت وجود مخالف، منقول و مدرکی بودن و همننین اساتناد باه   

استناد باه لازوم تحصایل    مبتلی است. آن در غیر فروع فقهی، به اشکال صغروی و کبروی، 

ۀ اجتناا  از  ملکا عَدالت واقدی، با مشکل درونی بودن عَدالت واقدی و دشاواری تحصایل   

توان  رو خواهد بود. به لزوم حمل الفاظ بر مدانی لغوی و عرفی نیز نمی روبه تمامی مداصی 

اساتدتل آورد.  به جهت مجازی بودن استدمال عَدالت در مدنای استقامت و استوای نفسای  

، دارای ضادف ساندی هساتند. افازون بار      اخبار دال بر اعتبار وثوق به دیانت امام جماعت

تدمیم حکمای از باابی باه باا  دیگار، بادون اثباات        اینکه وثاقت، غیر از عَدالت است و 

روایی که بر اعتبار صفاتی همانند مأمونیت،  نیست. نصوصوحدت مناط، چیزی جز قیاا 

نت، ص ح، خیتر و مرضی در شاهد دتلت دارند، بدین جهات کاه همگای    عفت، ستر، صیا

شاوند. روایات ابان     صفت فدل هستند و نه صفت نفسانی مستمسک قارار محساو  نمای   

 یدفور، به دلیل وجود روات ضداف در سند و نیز ظهاور در  ریا  کشاف عَادالت، باه      ابی

ۀ ملکا کاه عَادالت فقهای را     یا هینظر مستنداتضدف سندی و دتلی دچار است. بنابراین، 

، فاقد اعتبار هستند و مبانی دیدگاه مشاهور، کفایات تزم را بارای اثباات     پندارد یمنفسانی 

 شناسی عَدالت ندارد. لزوم اعتبار ملکه در مفهوم
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