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چکیده
ماهيت بحث اين مقاله »عدالت قاضی« می باشد. »عدالت« از منظر فقهای مذاهب خمسه، تعاريف متفاوت و 
مختلفی دارد. فقهای شافعيه، عدالت را پرهيز از گناهان كبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره تعريف كرده اند. 
حنابله، آن را اعتدال حاالت شخص در رفتار و گفتار می دانند. از نظر مالكيه حفاظت دين دارانه از ارتكاب 
گناهان كبيره و نگهداری خود از گناهان صغيره، ادای امانت و تعامل نيكو داشتن است. حنفيه آن را استقامت 
در امور اسالمی، اعتدال عقل و مباره با هوای نفس می دانند. فقهای اماميه نيز دو ديدگاه دارند: برخی مفهوم 
عدالت را از قبيل ملكه دانسته اند و برخی ديگر ملكه بودن عدالت را صرفًا مستند به معنای لغوی آن می دانند. 
در اين راستا برخی قائلند كه عدالت دارای حقيقت شرعيه نيست و برخی ديگر تعاريف ديگری ارائه داده اند. 

در اين مقاله، ادله اقوال فقها در اين باره، مورد نقد و بررسی قرار می گيرد.

کلیدواژه ها: عدالت، تقوی، مروت، ملکه، فقهای مذاهب خمسه.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 45/ پاییز 1395

صص 26-8
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مقدمه
مفهوم »عدالــت« از منظر فقهای مذاهب خمســه، 
تعاريف متفــاوت و مختلفی دارد. هريك از مذاهب، 
برای تعاريف خــود، ادله ای ارائــه كرده اند، در اين 
نوشتار، ضمن تبيين اقوال مختلف و ادله آنها، هركدام 

مورد بررسی و نقد قرار می گيرند.

نظرات فقهای امامیه و ادله آنها
فقهای اماميه بــرای عدالت، تعاريــف مختلفی ذكر 

كرده اند كه مهم ترين آنها از اين قرارند:
1( ملکه نفسانی

از زمان عالمه حلی بين متأخران مشــهور شــده كه 
عدالت، ملكه ای نفسانی است كه به تقوا و مروت وادار 
می كنــد.1 منظور از تقوا انجــام واجب و ترك مطلق 
گناه، يا صرف نظر از گنــاه كبيره و اصرار نورزيدن 
بر گناه صغيره اســت. امام خمينی نيز تعريف مشهور 
را پذيرفته اســت و مطلق ارتكاب صغيره را مخّل به 

عدالت می داند، هرچند همراه با اصرار نباشد.2
اگر مراد از عدالت ملكه نفســانی بود، بايد بين قدما 
نيز معروف  می بود. پاسخ اين است كه هرچند قدما به 
ملكه بودن عدالت تصريح نكرده اند، ليكن اين معنا از 
عدالت را می توان از كالم آنها اســتفاده نمود؛ زيرا از 
آن به تقوا از محارم الهی، ستر و عفاف، كّف از كبائر 
و عــدم اخالل به واجب تعبير كرده اند و اين تعبيرات 
ظهور در ملكه دارد.3 افرادی اين نظريه را مشــهور 
بين عامه و خاصه دانســته اند.4 بــا اين حال، عده ای 
قائلند كه در روايات شيعه، اثری از اين تعريف نيست 
و فقها در آن از اهل ســنت پيروی كرده اند.5 برخی از 

1. ارشــاد االذهان، ج2، ص156؛ ذكری الشيعة، ج4، ص101؛ كنز 
العرفان، ج2، ص384.

2. تحرير الوسيله، ج10/1، ص274.
3. مستند الشيعة، ج18، ص75.
4. كشف اللثام، ج20، ص192.

5. مصابيح الظالم، ج1، ص305.

اهل سنت نيز عدالت را اين گونه تعريف كرده اند.6
به صور مختلف ملكه بودن عدالت بيان شــده است. 
عده ای ملكه بودن عدالت را نشــئت گرفته از عرف 
و لغت دانســته اند؛ زيرا ظاهر معنای عدالت بر طبق 
لغت، اســتقامت از روی ملكه است و چون استقامت 
نزد شــارع با ترك محرمات و انجام واجبات انجام 
می شود، از اســتعمال آن در زبان شارع، ملكه ای كه 
مالزم با اســتقامت نزد عرف و شــرع است، استفاده 
می شــود؛ زيرا اعمال منافی مروت با استقامت برای 
شــخص نزد عرف منافات دارد.7 عده ای ملكه بودن 
عدالت را صرفًا مستند به معنای لغوی آن دانسته اند.8 
پس معنای لغوی عدالت با معنای شــرعی آن تنها از 
جهت اجمال و تفصيل مغاير است، مانند تغاير انسان 
با حيوان ناطق. عده ای ديگــر ملكه بودن عدالت را 
ناشی از مرتكزات عقاليی دانســته اند.9 الزم به ذكر 
است كه اغلب قائالن به اين نظريه، معتقدند كه مراد از 
ملكه، حالت راسخه ای كه با رياضت مستمر و مبارزه 
هميشگی با نفس به دســت می آيد، نيست؛ زيرا اين 
معنای ملكه برای تحقق عدالت اخالقی الزم است، نه 

عدالتی كه موضوع احكام شرعی است.
در مستمســك العروة الوثقی بعــد از اينكه بر اعتبار 
ملكه در عدالت اســتدالل شده، آمده است: »از آنچه 
ذكر شد، نتيجه می گيريم كه اواًل ملكه در عدالت معتبر 
اســت. ثانيًا الزم نيست كه ملكه در مرتبه ای باشد كه 
به حّد عصمت برسد، به طوری كه اصاًل مرتكب گناه 
نشــود. ثالثًا پايين ترين مرتبه كه با آن ستر و صالح 
صدق نكند، كافی نيست. رابعًا از لوازم ملكه مزبور آن 
است كه پس از انجام معصيت و توجه به آن پشيمان 
شود«.10 اگر عدالت در لغت به معنای استقامت باشد، 

6. المستصفی، ص125.
7. النور الساطع، ج2، ص115.

8. جواهر الكالم، ج13، ص281.
9. مهذب االحكام، ج1، ص43.

10. مستمسك العروة الوثقی، ج1، ص53.
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اين امر علت بر ملكه بودن نيســت؛ زيرا اســتقامت 
برخی مواقع صرفًا يك حالت است كه با كمترين چيز 
نابود می شود، گاهی راســخ است كه فقط با نيرويی 

قوی از بين می رود.
قائالن اين نظريه عالوه بر داللت عرف و لغت، به ادله 

زير برای ملكه بودن عدالت استدالل كرده اند:
الف( کتاب

آيه نبأ »َیا َأیَُّهــا الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُکْم َفاِســٌق بَِنَبٍأ 
َفَتَبیَُّنوا َأْن ُتِصیُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعَلی َما َفَعْلُتْم 
نَاِدِمیَن«؛11 »ای كسانی كه ايمان آورده ايد، اگر فاسقی 
برايتــان خبری آورد، خوب بررســی كنيد، مبادا كه 
به نادانی به گروهی آســيب برسانيد و )بعد( از آنچه 
كرده ايد، پشيمان شويد«، بر ملكه بودن عدالت داللت 
دارد، بــه اين معنا كه آيه، علــت تحقيق را نيافتادن 
در ندامت دانسته اســت و برای نيافتادن در ندامت، 
چاره ای جز كسب علم نيســت و كسب علم نيز جز 
از طريق ملكه ممكن نمی باشــد؛ زيرا راه كسب علم 
و موفقيــت در راه علم آموزی، جز از طريق به ملكه 

درآمدن حاصل نمی شود.
ب( سنت

به ســه دســته از روايات برای ملكه بــودن عدالت 
استدالل شده است:

1- رواياتــی كه بر اعتبار مرضی بودن عفت، صيانت 
و ساير امور نفسانی در شــاهد داللت دارند. اجماع 
داريم كه در شــاهد غير از عدالت چيز ديگری شرط 
نيست، پس عدالت ملكه يا همان صفت نفسانی است.

2- رواياتی كه اطمينان به دين امام جماعت را برای 
جواز اقتدا به او شرط می دانند، مانند روايت »ال تصل 
اال خلف من تثق بدينه«؛ »فقط به كسی كه به دينش 
وثوق داری، اقتدا كن«؛12 زيرا حتی اگر فرد در همه 
عمرش تــرك گناه كند، اطمينان بــه دين او حاصل 

11. حجرات، 6.
12. وسائل الشيعه.

نمی شود، اما با ملكه اطمينان حاصل می شود.
3- صحيحــه ابن ابی يعفــور: اين حديث را شــيخ 
صــدوق با اختالفی اندك در مــن اليحضره الفقيه و 
شيخ طوســی در تهذيب االحكام13 نقل كرده اند. در 
اينجا به نقل شــيخ صدوق اكتفا می شود: »از عبداهلل 
بن ابی يعفور روايت شــده كه گفت: به ابی عبداهلل)ع( 
)امام صادق( عــرض كردم كه با چه چيز عدالت بين 
مسلمانان شناخته می شــود، تا اينكه شهادت فرد به 
نفع آنها و برعليه آنها پذيرفته شود؟ امام)ع( فرمود: با 
ســتر و عفاف و جلوگيری از شكم و شهوت و دست 
و زبان او را بشناســيد. همچنين بــا دوری كردن از 
گناهان كبيــره ای كه خداوند بر آنها وعده آتش داده، 
نظير نوشــيدن شراب و زنا كردن و ربا و عاق والدين 
و فرار كردن از جنگ و غير آن شــناخته می شود و 
نشــانه همه اينها اين است كه همه عيوب را بپوشاند. 
تا اينكه بر همه مســلمانان ماورای اينها يعنی )ساير( 
لغزشها و عيوب و جستجوی ماورای آن حرام است 
و بر مسلمانان واجب اســت كه او را تزكيه نموده و 
عادل بودنش را ميان مردم اظهار نمايند، در حالی كه 
او بر نمازهای پنج گانه مواظبت می ورزد و وقت آنها 
را با حضور در جماعت مســلمانان رعايت می كند و 
در محل اقامه نماز از جماعت آنها تخلف نمی نمايد، 
مگر به خاطر عذری. بنابراين اگر هنگام رسيدن وقت 
نمازهــای پنج گانه مراعات نماز نمايد، به گونه ای كه 
اگر از قبيله و محله اش سؤال شود، می گويند، به جز 
خوبی از او نديديم، بر نمازها مواظبت می كند و وقت 
آنهــا را مراعات می نمايد، شــهادت و عدالت او بين 
مسلمانان جايز اســت و به اين خاطر است كه نماز 
پوشش و كفاره گناهان اســت و ممكن نيست كه بر 
مردی شهادت دهند كه نماز می خواند، در حالی كه در 
محل نمازش حاضر نمی شود و به شركت در جماعت 
مسلمانان متعهد نيســت و فقط بدان جهت جماعت 

13. تهذيب االحكام، ج2، ص241.
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و اجتماع در نماز )شــرط( قرار داده شــده، تا اينكه 
كســی كه نماز می خواند، از كسی كه نماز نمی خواند 
و كســی كه وقتهای نماز را مراعات می كند، از كسی 
كه آن را مراعات نمی نمايد، بازشــناخته شود و اگر 
اين گونه نباشد، ممكن نيست كه كسی بر كس ديگر به 
صالح شهادت دهد؛ زيرا كسی كه نماز نمی خواند، بين 
ندارد. چنان كه رسول خدا)ص(  مسلمانان صالحيت 
تصميم گرفت كه قومی را در منازلشــان بسوزاند به 
خاطر اينكه حضور در جماعت مســلمانان را ترك 
می كردند، و حال آنكه تعدادی از آنها در خانه هايشان 
نماز می خواندنــد، ولی از آنهــا نپذيرفت و چگونه 
شهادت يا عدالت بين مسلمانان از كسی پذيرفته شود 
كه از طرف خدا و رســول او بر او حكم سوزاندن در 
داخل منزلش جاری شــده و نيز رسول خدا فرموده 
است: كسی كه با مســلمانان در مسجد نماز نخواند، 
نمازش نماز نيست، مگر اينكه عذری داشته باشد«.14

دليل اســتناد به روايت ملكه بــودن عدالت: در اين 
روايت دو نظر وجود دارد:

1. در بيــان طريق عدالت: در ايــن حالت بالمالزمه 
بــر ملكه بودن آن داللت دارد؛ زيرا اگر عدالت ملكه 

نفسانی نبود، به طريق نياز نداشت.
2. در بيان حقيقت عدالــت: در اين حالت نيز چون 
عفاف كه امر نفسانی اســت، به عنوان معرف آن در 
نظر گرفته شده، بالمطابقه بر ملكه بودن عدالت داللت 

دارد.
ج( اجماع

برخی برای ملكه بودن عدالت، ادعای وجود اجماع 
كرده اند.15

د( اصل
شيخ انصاری يكی از ادله ملكه بودن عدالت را اصل 

14. من اليحضره الفقيه، ج3، صص38و39.
15. مدارك العروة، ج17، ص254.

دانســته اســت.16 ليكن مراد ايشان از اصل مشخص 
نيست. احتمال دارد مراد ايشان، اصل عدم ترتب آثار 
عدالت بر صرف دوری و اجتناب از محرمات و انجام 
واجبات )بدون وجود ملكه( باشــد.17 شيخ انصاری 
پس از استدالل به اصل ذكر شده، تأمل كرده است كه 

اين امر منجر به ضعيف بودن آن می شود.18
علت ضعف آن، اين است كه شك در اينجا در تحقق 
مفهوم معيّن در خارج نيست، بلكه شك در اصل معنا 
و مفهوم است. بنابراين با تمسك به اصل می توان فقط 
شرط بودن ملكه را در خارج استفاده نمود، اما معتبر 
بــودن آن در مفهوم را نمی توان ثابت كرد، مگر اينكه 
قائل به حجيت اصول مثبته19 شويم. درباره اين نظر و 
اصل احتماالت ديگری نيز وجود دارد كه بررسی آنها 

از حوصله اين نوشتار و ربط به بحث خارج است.
2( استقامت عملی )فعلی(

بيشتر فقها عدالت را استقامت عملی در مسير شريعت 
دانســته اند كه بــا انجام واجب و تــرك گناه محقق 
می شود، بدون آنكه ملكه باشد. طرف داران اين نظريه 
بر دو دســته اند: گروهی گفته اند: عدالت با ترك همه 
گناهان )حتی صغيره( محقق می شود.20 گروهی ديگر 
گفته اند: برای تحقق عدالت ترك گناهان كبيره و عدم 
اصرار بر صغيره كفايت می كند.21 برخی اين نظريه را 
اشهر دانسته اند.22 برخی از اهل سنت نيز به اين نظريه 

اذعان دارند.23
فقهای قائل به اين ديدگاه می گويند: عدالت شــامل 
حقيقت شــرعيه نيست و همان معنای لغويش صحيح 
اســت؛ زيرا عدالت در معنای لغوی هــم به معنای 

16. رسائل فقهيه، ص11.
17. تفصيل الشريعة، ص237.

18. همان.
19. كفاية االصول، ص479.

20. السرائر، ج2، ص117؛ الكافی فی الفقه، ص435.
21. بحار االنوار، ج88، ص25؛ مهذب االحكام، ج1، ص28.

22. بحار االنوار، ج88، ص25.
23. المحصول، ج4، ص66.
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اســتقامت است، آنچه با معنای لغوی آن تناسب دارد، 
استقامت فعلی در مسير شريعت است، نه ملكه نفسانی. 
وجود عدالت در صورتی صــدق می كند كه به خاطر 
ترس از عقاب و اميد به ثواب، از انجام گناه جلوگيری 
كند، به شــيوه ای كه وقتی با گناه روبه رو می شــود، 
آن تــرس او را به ترك گنــاه وادار كند، با اين وجود 
استقامت و تالش گذرا و لحظه ای كفايت نمی كند، بلكه 
بايد جزء طبيعت او شده باشد. از طرفی هم الزم نيست 
به طريقی در او نفوذ كرده باشد كه اگر ناگهانی با گناه 
روبه رو شــود، آن ترس او را به ترك گناه وادار كند؛ 
زيرا اين نفوذ هم موجب تعطيلی باب عدالت و احكام 

مربوط به آن خواهد شد.
اگر فرد گاهی به نحو غيرعادی با گناه روبه رو شــود، 
بالفاصله توبه كنــد، عدالت او از بين نمی رود، اما اگر 
هدف او برخی انگيزه های نفســانی، نظير رشوه، ربا و 
... باشــد، نه تنها عدالت محقق نمی شــود، بلكه فسق 
و فجور نمايان می شــود، حتی اگر هدف او برخی از 
انگيزه های مباح، نظير كســب احترام باشد، عدالت به 
دســت نمی آيد. طبق اين ديدگاه، بين عدالت لغوی و 
شرعی، نسبت عام به خاص است، برای اينكه عدالت 
در لغت به معنای مطلق استقامت است، ولی در معنای 

شرعی استقامت در جاده شريعت است.24
تفاوت عمده اين تعريف با تعريف اول در اين اســت 
كه بر طبق اين تعريف، عدالت از صفات فعل اســت، 
برخالف ديدگاه نخســت كه عدالــت از صفات نفس 
است، قسمت مشترك هردو ديدگاه اين است كه الزم 
نيست فضيلت نفسانی، ترس ترك گناه باشد؛ زيرا اين 

تعبير در علم اخالق به كار رفته است.
ادله قائالن به استقامت عملی از اين قرار است:

الف( کتاب
به آيات زير استدالل شده است:

24. االجتهاد و التقليد، صدر، ص166.

1- »َفــِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدلُوا َفَواِحَدًة«؛25 »اگر بيم داريد 
كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك زن اكتفا كنيد«.

َساِء«؛26 »و شما  2- »َولَْن َتْسَتِطیُعوا َأْن َتْعِدلُوا بَْیَن النِّ
هرگز نمی توانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد«.

در اين دو آيه، عدالت به امر نفسانی نسبت داده نشده، 
بلكه به فعل خارجی نســبت داده شــده؛ يعنی تطبيق 

عمل فرد با احكام شرعی، عدالت شمره شده است.27
ب( سنت

به روايات زير استدالل شده است:
1- به سندهای متفاوت در كتب روايی از امام رضا)ع( 
از پدرانش نقل شــده كه پيامبر)ص( فرمود: »هركس 
با مردم معاملــه كند، اما به آنها ظلــم نكند و با آنها 
ســخن بگويد، ولی به آنها دروغ نگويد و به آنها وعده 
دهد، ولی خلف وعده نكند، از كســانی است كه غيبت 
كردنش حرام اســت و مروت او كامل شده و عدالتش 
ظاهر گرديده و برادری با او واجب اســت«.28 نتيجه 
روايت اين اســت كه هركس مانعــی در عمل به اين 
صفات داشته باشــد، به طريق اولی نسبت به غير آنها 
مانع دارد. پس به نفس بروز اين صفات از او، عدالتش 

محرز می شود؛ زيرا او بقيه را انجام خواهد داد.
2- روايت عبداهلل بن سنان از امام صادق)ع( كه فرمود: 
»هركس در او سه خصلت وجود داشته باشد، بر مردم 
در حق او، چهار امر واجب است: كسی كه در صورت 
سخن گفتن با مردم، به آنها دروغ نگويد و در صورت 
وعــده دادن به آنها، خلف وعــده نكند و در صورت 
معاشــرت، به آنها ظلم نكند، بر مردم واجب است كه 
در ميــان ديگران عدالتش را ظاهر ســازند و بر آنها 
حرام اســت كه غيبتش كنند و بر آنها واجب است كه 
با او برادری نمايند«.29 در اين روايت هرچند امام)ع( 

25. نساء، 3.
26. نساء، 129.

27. موسوعة االمام الخوئی، ج1، ص213.
28. وسائل الشيعه، ج18، ص293.

29. همان.
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تكليف را متوجه مردم كرده است، اما ظاهراً شايستگی 
او بر مردم باعث بروز عدالت در او است، پس عدالت 

عبارت از نفس اين صفات است.
3- روايت علقمه كه می گويد: به امام صادق)ع( عرض 
كردم كه مرا از كســانی كه شهادتشان پذيرفته می شود 
و كسانی كه شهادتشان پذيرفته نمی شود، باخبر فرما. 
امام فرمود: »ای علقمه! هركس بر فطرت اسالم باشد، 
شهادت دادنش جايز اســت«. راوی گويد: به ايشان 
عرض كردم آيا شــهادت كســی كه مرتكب گناهان 
می شــود، پذيرفته می شود؟ ايشان فرمود: »ای علقمه! 
اگر شــهادت مرتكبان گناه پذيرفته نشود، جز شهادت 
انبيا و اوصيا)ع( پذيرفته نمی شود؛ زيرا آنها معصومند، 
نه ديگران. پس اگر با چشمت نبينی كه فردی در حال 
انجام گناه اســت و يا دو شــاهد برعليه او به اين امر 
شهادت ندهند، او اهل عدالت است و مورد قبول است، 

هرچند در واقع گناهكار باشد«.30
به داليل زير اين روايت بر مدعا داللت دارد:

1. امام صرف نديدن گناه و نبود شــهادت شاهدين بر 
گناه را در حكم به عدالت كافی دانسته است.

2. امام به پذيرش شهادت انجام دهنده گناه حكم كرده، 
پس عدالت ملكه راسخه نيســت؛ زيرا ملكه با انجام 

گناهان منافات دارد.
3. امام تصريح كــرده كه در اين حالت او اهل عدالت 

است، با اينكه مرتكب گناهان می شود.
3( حسن ظاهر

عده ای از فقهای قديم قائلند كه عدالت عبارت اســت 
از ظاهر نيكو داشــتن. از جمله به شيخ طوسی نسبت 
داده شــده؛ زيرا وی بيان كرده است: »عادلی كه قبول 
شــهادت او به نفع يا به ضرر مســلمانان جايز است، 
كســی است كه ظاهراً مؤمن باشد«.31 محقق حلی32 و 

30. همان، ج 18، ص292.
31. النهاية، ص325.

32. شرائع االسالم، ج4، ص68.

عالمه حلی33 هــم اين قول را بيان كــرده، اما به آن 
اكتفا نكرده اند. ولی برخی اين ســخن را به آنها نسبت 
داده اند.34 نراقی انتســاب اين بيان به همه افراد را رد 

كرده است.35
اگــر منظور از ظاهر، ظاهر محســوس در برابر باطن 
باشــد، در مقابل ســخن اول قرار می گيرد، ولی اگر 
منظور از آن، ترك و فعل ظاهری باشــد، اين ســخن 
در برابر ســخن دوم قرار دارد كه براساس آن ترك و 
فعل ظاهری كفايت نمی كنــد،36 به هر حال طبق اين 
ديدگاه، عدالت نه امر نفسانی است و نه افعال و تروك 
واقعی، تا به جســتجو از حقيقت نياز باشد، بلكه طبق 
اين نظريه عدالت تنها معروفيت به حســن ظاهر است 

كه با برخورد ظاهری كشف می شود.
قائــالن به حســن ظاهر فقط به تعــدادی از روايات 
استدالل كرده اند كه بررســی همه آنها در اين تحقيق 
ممكن نيســت،37 اما به صحيح ترين آنها، كه بخشی از 
صحيحه ابن ابی يعفور است، اشاره می شود. در صحيحه 
ابن ابی يعفور آمده اســت: »ان تعرفوه بالستر و العفاف 
و كــف البطن«.38 اين بخش از روايت، داللت دارد كه 
عدالت عبارت است از معروف بودن به اين امور و اين 

غير از حسن ظاهر چيز ديگری نيست.
4( استقامت فعلی ناشی از ملکه

عده ای اين نظر را از ظاهر ســخن شيخ مفيد استنباط 
كرده اند كه گفته اســت: »عادل كســی اســت كه به 
دين داری و تقوا و كف نفس از حرامهای الهی معروف 
باشــد«.39 گفته شده اســت: »هركس كه در تعريف 
عدالت ستر، عفاف، كف و تجنّب را ذكر كرده، مرادش 

33. ارشاد االذهان، ج10، ص23.
34. مدارك العروة، ج4، ص66؛ ذخيرة المعاد، ص305.

35. مستند الشيعة، ج18، ص70.
36. مشارق االحكام، ص159.

37. النور الساطع، ج2، صص225-221.
38. وسائل الشيعه، ج18، ص288.

39. المقنعه، ص75.
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همين قول اســت؛ زيرا اين امور تنها از كيفيت نفسانی 
ناشی می شوند، نه اينكه صرف ترك باشند«.40

طبق اين ديــدگاه عدالت تنها يك امر عملی اســت 
و صفت نفســانی نيســت. پس عادل بر كسی كه گناه 
كبيره از او ســر نزده و ملكه هم ندارد، گفته نمی شود، 
همان گونه كه بر كسی كه دارای ملكه اجتناب است، اما 
فعاًل اجتناب نمی كند، عادل گفته نمی شود. تفاوت اين 
سخن با سخن دوم اين است كه بنابر سخن دوم، عدالت 
صرف استقامت ظاهری و فعلی، بدون ملكه است، ولی 

طبق اين نظريه ناشی بودن آن از ملكه شرط است.
عده ای معتقدند كه ظاهراً اين ديدگاه با نظريه اول مغاير 
است، اما اين ســخن نيز به همان ديدگاه برمی گردد؛ 
زيرا براساس ديدگاه اول، ملكه نمی تواند تنها يك امر 
اقتضايی باشد، چون اگر ملكه اقتضايی در ذهن داشته 
باشد، نتيجه اش اين است كه اگر صاحب ملكه مرتكب 
گناه شود، فاسق نباشــد، در حالی كه فتاوای علما و 
روايات اتفاق دارند كه عدالت اين فرد از بين می رود. 
همچنين ملكه بماهی ملكه در شريعت نمی تواند برای 
موردی شــرط قرار گيرد. بنابراين براساس نظريه اول 
عدالت عبارت اســت از ملكه فعلی موجب اجتناب و 
طبق نظريه چهارم عبارت است از اجتناب فعلی ناشی 
از ملكه، پس اين دو عماًل يكی هســتند، هرچند تعبير 

آنها متمايز و متفاوت است.41
برخــی معتقدند كه اين دو نظريــه باهم تفاوت دارند؛ 
زيرا هرچند انجام كبيره با ملكه اقتضايی فرق می كند، 
ولی اگر ملكه اقتضايی وجود داشــته باشد و به دليل 
حيا از مردم مرتكب گناه نشود، باز عادل است، چون 
اواًل دارای ملكه اســت و ثانيًا مرتكب گناه نشــده و 
همين مقدار فرق كفايت می كند. نتيجه نظريه اول صرف 
ملكه ای، اين اســت كه الزمــه آن عدم ارتكاب كبيره 
است، نه اينكه الزم باشد حتمًا پرهيز از كبيره ناشی از 

40. مقالة فی العدالة، ص51.
41. رسائل فقهيه، صص10و11.

ملكه باشــد، اما نتيجه نظريه چهارم آن است كه پرهيز 
از كبيره حتمًا بايد ناشی از ملكه باشد، تا عدالت صدق 
كند و بين اين دو تفاوت وجود دارد.42 در اين تعريف 
معّرف مسبّب است و در تعريف اول معّرف سبب؛ زيرا 

اين دو باهم مالزم اند.
5( صرف اسالم و عدم ظهور فسق

عده ای عدالت را به معنای ظهور و بروز اسالم و عدم 
ظهور فسق دانسته اند. به اين بيان كه اگر فردی مسلمان 
و بنابر نظر مشهور شيعه، 12 امامی باشد و از او فسقی 
نيز ديده نشــود، عادل است و برای تحقق عدالت هيچ 
چيز ديگری الزم نيســت. تفاوت اين نظريه با نظريه 
حســن ظاهر، اين است كه بر طبق نظريه سوم، احراز 
عدالت متوقف بر معاشــرت و تفتيــش از ظاهر حال 
اســت، اما بر طبق اين نظريه در صورت احراز ايمان 
)اعتقاد(، بــرای حكم به عدالت، حتی تفتيش از ظاهر 
حال نيز ضرورت ندارد. اين قول به ابن جنيد و شــيخ 
مفيد نســبت داده شده اســت43 و از ظاهر كالم شيخ 
طوســی در الخالف نيز استفاده می شود، آنجا كه گفته 
است: »هرگاه دو شــاهد كه اسالم آنها معلوم است و 
فســقی نيز از آنها شناخته نمی شود، نزد حاكم شهادت 
دهند، براساس شهادت آنها حكم می شود و به جستجو 
نيازی نيست ...«.44 طبق اين ديدگاه اصل در مسلمان 
عدالت است. اين قول از ابوحنيفه45 و احمد بن حنبل46 

نيز نقل شده است.
مهم ترين دليل اين قول، رواياتی اســت كه در استدالل 

به آنها، اشكالهای زير وارد است:
1- بــه فرض اينكه هدف روايات از عدالت همين امر 
باشــد، اين امر مختص شاهد است، در حالی كه مدعا 

عام است.
42. بحوث فی االصول، ص72.

43. الحدائق الناضرة، ج10، ص18.

44. الخالف، ج6، صص217و218.
45. بدائع الصنائع، ج6، ص270.

46. المغنی، ج11، صص415و416.
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2- به فرض اينكه حكم آن را بتوان به ســاير موارد 
تسّری داد، اكثر آنها از لحاظ سند ضعيف هستند.

3- رواياتی هم كه از لحاظ ســند صحيح هستند، بر 
ادعای آنها داللتی ندارد؛ زيرا صحيح ترين آنها صحيحه 
حريز اســت47 كه آن هم در مقــام بيان طريق عدالت 
اســت، نه حقيقت آن و به فرض آنكــه در مقام بيان 
حقيقت عدالت باشــد، با روايات صحيحی كه عدالت 
را ملكه يا حسن ظاهر معرفی كرده اند )مانند صحيحه 
ابن ابی يعفور( و نيز ظاهر قرآن كريم كه عدالت را امری 
غير از اسالم می داند، معارض است؛ زيرا در آيه شريفه 
»َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم«؛48 »دو عادل از خودتان 
را شــاهد بگيريد«، اعتبار اســالم از »منكم« دانسته 
می شــود و اگر از عدل نيز فقط اسالم اراده شده باشد، 
تكرار زايد الزم می آيد كه آن هم مورد پسند نيست.49 
قول عمر مهم ترين دليل اهل ســنت است كه می گويد: 
»المســلمون عدول بعضهم علی بعــض«. به روايات 
ديگری نيز اســتناد كرده اند50 كه ذكر و بررسی آنها در 

اين تحقيق ممكن نيست.
تقوا و جایگاه آن در مفهوم عدالت

اقوال مختلفی درباره حقيقت عدالت فقهی هست كه از 
بين آنها دو قول مشهورتر است:

1- ملكه ای كه به تقوا و مرورت وادار می كند.
2- استقامت فعلی در مسير حركت شريعت كه با انجام 

واجب و ترك حرام عملی می شود.
طبق قــول اول، تقوا از حقيقت عدالت خارج اســت 
و الزمه يا اماره آن اســت، ولی طبــق قول دوم، در 
حالتی كه ترك منافی مروت مورد نياز نباشد، تقوا عين 
عدالت اســت و در حالتی كه ترك منافی مروت مورد 
نياز باشــد، تقوا جزء عدالت اســت. به هر حال طبق 

47. وسائل الشيعه، ج18، ص294.
48. طالق، 2.

49. الحدائق الناضرة، ج20، صص20و21.
50. بدائع الصنائع، ج6، ص270.

هردو قول برای حكم بــه عدالت، مراعات تقوا مورد 
نياز اســت، ولی درباره اينكه برای حكم كردن به تقوا 
آيا فقط انجام واجبات و ترك گناهان كبيره كافی است 
و يا عالوه بــر آن دو، ترك گناه صغيره نيز مورد نياز 

است، اختالف نظر وجود دارد.

نظرات فقهای اهل سنت
معنای لغوی عدالت مساوات،51 ضدجور52 و ... است. 
اما در اينجا به بررســی معنــای اصطالحی پرداخته 
می شــود، ليكن مقصــود از آن در اصطالح تعريفهای 
بسياری است كه به يكديگر نزديك هستند. از جمله: 
استقامت شخصی و ترك فعل حرام چه در قول و چه 
در فعل كه ابن مفلح می گويد: »عدالت همانا اســتواء 
احوال فرد در دين او و اعتدال اقوال و افعال او است و 
گفته اند عادل كسی است كه از او ريبه ظاهر نشود«.53 
ماوردی می گويد: »عدالت آن اســت كه صادق لهجه، 
ظاهر االمانه، عفيف در محارم، تقوا كننده برای گناهان، 
دور از ريب، و مأمون در رضا و خشــم باشد و نسبت 
به هم دينهای خود مروت و جوانمردی داشته باشد«.54 
معانی عدالت در مذاهب چهارگانه به شرح زير است:

1( حنفیه
عدالت، استقامت در امور اسالمی، اعتدال عقل و مبارزه 
با هوای نفس است. شكل كاملش قابل تحديد نيست، 
از اين رو به ادنی حّد آن بسنده می شود و آن عبارت از 
رجحان جهت دين و عقل است بر آرزوها و شهوات.55 
اين ديدگاه حنفيه به ديدگاه استقامت عملی در اماميه 
نزديك است، اما تفاوتهايی وجود دارد، از جمله اينكه 
در اماميه دو نظر است: گروهی گفته اند: عدالت با ترك 

51. لسان العرب، ج11، ص432؛ القاموس المحيط، ج4، ص13.
52. اقرب الموارد، ج1، جزء3، ص494.

53. المبدع، ج10، ص219.
54. الحاوی الكبير، ج20، ص223.

55. البحر الرائق، ج7، ص104.
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همه گناهان )حتی صغيره( محقق می شود56 و گروهی 
ديگر گفته اند: بــرای تحقق عدالت ترك گناهان كبيره 
و عدم اصرار بر صغيره كفايــت می كند.57 برخی اين 
نظريه را اشهر دانســته اند.58 برخی از اهل سنت نيز به 
اين نظريه اذعان دارند.59 در حالی كه در حنفيه به ادنی 

حّد آن بسنده می شود.
2( شافعیه

عدالت عبارت اســت از پرهيز از گناهان كبيره و عدم 
اصرار بر گناهان صغيــره. هركس كه از گناهان كبيره 
و صغيره اجتناب ورزد، آن عادل به شــمار می رود.60 
نظريه فقهای شــافعی با نظريه ملكه نفســانی اماميه 
مطابقت دارد، البته تا حدودی تفاوتهای اندكی نيز بين 
آنها وجود دارد. در نظر شافعيه حرفی از تقوا و مروت 
به ميان نيامده است و عده ايی از اماميه مطلق ارتكاب 
صغيــره را مخل به عدالت می داننــد، هرچند همراه با 

اصرار نباشد.
3( حنابله

عدالت همان اعتدال حاالت شــخص در دين، گفتار و 
رفتارش است و دو چيز در آن مهم است: يكی صالح 
در دين و ديگری اهل مــروت بودن.61 اين ديدگاه به 
ديدگاه حسن ظاهر نزديك است؛ زيرا در حسن ظاهر، 
ظاهر نيكو داشتن مالك است و اعتدال حاالت شخص 
در گفتــار و رفتار امری ظاهری اســت و اهل مروت 

بودن از نظر برخی از فقهای اماميه شرط است.
4( مالکیه

عدالت عبارت است از حفاظت دين دارانه از ارتكاب 
گناهان كبيره و نگهداری خود از گناهان صغيره، ادای 

56. السرائر، ج2، ص117؛ الكافی فی الفقه، ص435.
57. بحار االنوار، ج88، ص25؛ مهذب االحكام، ج1، ص28.

58. بحار االنوار، ج88، ص25.
59. المحصول، ج4، ص66.

60. المهذب، ج2، ص343؛ المستصفی، ص125.
61. كشاف القناع، ج4، ص437.

امانت و تعامل نيكو داشــتن.62 اين ديدگاه به ديدگاه 
ملكه نفسانی نزد اماميه تا حدودی نزديك است. ليكن 
تفاوتهايی دارد؛ زيرا در اماميه، ملكه ای نفســانی است 
كه به تقوا و مروت وادار می كند.63 منظور از تقوا انجام 
واجب و ترك مطلق گناه يا صرف نظر از گناه كبيره و 
اصرار نورزيدن بر گناه صغيره اســت و به نحوی است 

كه فرد ملكه اش می شود و از روی تقوا است.

ادله فقهای اهل سنت
فقهای اهل ســنت ادله خود را در زمينه تعاريف ارائه 
شــده برای عدالت، به نحو اجمال بيان كرده اند. برخی 
از فقهای اهل سنت عدالت را استقامت در امور اسالمی 
تعريف كرده اند،64 به نظر می رسد معنای لغوی عدالت 
را مناسب ديده و حقيقت شرعيه عدالت را قبول ندارند 
و در ادامــه تعريف خود، به ادنی حّد عدالت بســنده 
نموده اند. شايد علت اين نوع تعريف، به خاطر آن است 
كه آنها در صورت نبود قاضی عادل، قائل به قضاوت 
قاضی فاســق هستند؛ زيرا می گويند: اگر اين حرف را 
نپذيريــم، منجر به تعطيلی احــكام و اختالل در نظام 

اسالمی می شود.
1( کتاب

عبدالمك بن مروان در كتــاب خود عدل را به چهار 
نحو می داند:

اُعوَن لِْلَكِذِب  الف( عدل در حكم و عدم جور:65 »َســمَّ
ِت َفِإْن َجاُءوَك َفاْحُكْم بَْیَنُهْم َأْو َأْعِرْض  ــحْ الُوَن لِلسُّ َأکَّ
وَك َشْیًئا َوِإْن َحَكْمَت  َعْنُهْم َوِإْن ُتْعِرْض َعْنُهْم َفَلْن َیُضرُّ
َفاْحُكــْم بَْیَنُهْم بِالِْقْســِط ِإنَّ اهلَل ُیِحبُّ الُْمْقِســِطیَن«؛66 

62. مواهب الجليل، ج6، ص150.
63. ارشــاد االذهان، ج2، ص156؛ ذكری الشيعة، ج4، ص101؛ كنز 

العرفان، ج2، ص384.
64. البحر الرائق، ج7، ص104؛ المحصول، ج4، ص66.

65. مختــار الصحــاح، ص417؛ دائرة معارف القرن العشــرين، ج6، 
ص208؛ مجمع البحرين، ج5، ص422.

66. مائده، 42.
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»آنها ســخت شــنونده و پذيرنــده دروغ و خورنده 
حرامند )مردمشــان از علمای خود دروغ می پذيرند و 
علمايشان از مردم رشوه می گيرند( پس اگر به نزد تو 
آمدنــد خواهی ميان آنها داوری كــن يا از آنان روی 
برتــاب، و اگر روی برتافتی هرگــز هيچ زيانی به تو 
نمی رسانند، و اگر داوری كردی ميانشان به عدل و داد 
داوری كن؛ زيرا خدا عدالت پيشگان را دوست دارد«.
ب( عدل در قول: »َوَأْوُفوا الَْكْیَل َوالِْمیَزاَن بِالِْقْسِط اَل 
َها َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدلُوا َولَْو َکاَن َذا  ُف نَْفًسا ِإالَّ ُوْســعَ نَُكلِّ
ُقْربَی َوبَِعْهِد اهلِل َأْوُفوا«؛67 »و پيمانه و ترازو را عادالنه 
به تمام بدهيد ـ ما هيچ كس را )در عقايد و اعمال( جز 
به اندازه توانــش تكليف نمی كنيم ـ و چون )به عنوان 
داوری يا گواهی يا افتاء يا غيره( سخن گوييد عدالت 
ورزيد هرچند در مورد خويشــاوند باشد، و به پيمان 
خدا )در پذيرش اصول و فروع شــريعت( به كمال وفا 

نماييد«.
ج( عدل در فديه:

1- »َواتَُّقــوا َیْوًما اَل َتْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشــْیًئا َواَل 
ُیْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َواَل َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة َواَل ُهْم ُیْنَصُروَن«؛68 
»و بترســيد از روزي كه هيچ نفســي جوركش نفس 
ديگر نمی شود و از هيچ كس عوض پذيرفته نمی گردد 
و شفاعت ســودي به حال كســي ندارد و ياري هم 

نمی شوند«.
2- »َوِإْن َتْعــِدْل ُکلَّ َعْدٍل اَل ُیْؤَخْذ ِمْنَها ُأولَِئَك الَِّذیَن 
ُأْبِسُلوا بَِما َکَسُبوا لَُهْم َشــَراٌب ِمْن َحِمیٍم َوَعَذاٌب َألِیٌم 
بَِما َکانُوا َیْكُفُروَن«؛69 »و اگر هرگونه عوضی بپردازد 
از او پذيرفته نخواهد شــد، آنها كســانی هســتند كه 
گرفتار اعمالی شــده اند كه انجام داده اند، نوشابه ای از 
آب سوزان برای آنها است و عذاب دردناكی به خاطر 

اينكه كفر ورزيدند«.
67. انعام، 152.
68. بقره، 123.
69. انعام، 70.

ًدا َفَجــَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن  3- »َوَمــْن َقَتَلُه ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ
النََّعِم َیْحُكــُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدًیــا بَالَِغ الَْكْعَبِة َأْو 
َکفَّاَرٌة َطَعاُم َمَســاِکیَن َأْو َعْدُل َذلَِك ِصَیاًما لَِیُذوَق«؛70 
»و هركس از شــما عمداً آن را به قتل برســاند بايد 
كفاره ای معادل آن از چهارپايان بدهد، كفاره ای كه دو 
نفر عادل از شــما معادل بــودن آن را تصديق كنند، و 
به صورت قربانی به )حريم( كعبه برســد، يا )به جای 
قربانی( اطعام مستمندان كند يا معادل آن روزه بگيرد 

تا كيفر كار خود را بچشد«.
ُلَماِت َوالنُّوَر ُثمَّ الَِّذیَن  د( عدل در شرك:71 »َوَجَعَل الظُّ
ِهْم َیْعِدلُــوَن«؛72 »و ظلمتها و نور را پديد  َکَفــُروا بَِربِّ
آورد، اما كافران برای پروردگارشــان شريك و شبيه 

قرار می دهند«.
2( روایات

الف( هنگاهی كه عمر بــن عبدالعزيز نامه ای به محمد 
بن كعب قرظی فرســتاد و از وی سؤال نمود: عدل را 
برای من توصيف كن؟ محمد بن كعب پاسخ داد: سؤال 
خوبی كردی، برای مسلمانان خردسال كودك باش و 
برای مســلمانان بزرگ فرزند باش و برای مثل ايشان 
برادر باش و مردم را به قدر گناهانشان و ميزان جسم 
و توانشــان عقوبت نما و با غضب خود شالقی را بر 
ايشــان نزن و به هيچ كس تعّدی و ظلم ننما وگرنه نزد 

خداوند عزوجل از العادين خواهی بود.73
ب( در تاريخ طبری از ابن عباس روايت شــده است: 
چهار عمل مستوجب عدل است: امانت داری در مال، 
رعايت مســاوات در تقسيم، وفای به عهد و خروج از 
عيوب.74 فقهای ديگر اهل ســنت ادله تعاريف خود را 

بيان ننموده اند.

70. مائده، 95.
71. مختار الصحاح، ص417؛ المصباح المنير، ص396.

72. انعام، 1.
73. سيره و مناقب عمر بن عبدالعزيز، ص28.

74. تاريخ الرسل و الملوك، ج4، ص64.
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نقد ادله اقوال
1( ملکه نفسانی

همان طور كه گفته شــد، ادله ديــدگاه اول يعنی ملكه 
نفسانی، كتاب، سنت، اجماع و اصل می باشد.

بر دليل كتاب )اســتدالل به آيه نبــأ برای ملكه بودن 
عدالت( نقدهای زير وارد است:

1- در حالتی می توان به اين آيه استناد نمود كه مفهوم 
داشــته باشــد و بر اعتبار عدالت داللت نمايد و حال 

آنكه حداكثر بر مانعيت فسق داللت می كند.75
2- برای نيافتادن در پشــيمانی حصول علم ضروری 
نيست، بلكه حتی ظاهر اصالح بودن نيز كافی است.76 
پس به اين بهانــه نمی توان برای تحقق عدالت، وجود 

ملكه را شرط دانست.
بر داليل سنت نقدهای زير وارد است:

نقد روايات اول:77 اين عناوين بر فعل نفســانی انطباق 
ندارند، تا چه رســد به اينكه بر صفت نفسانی منطبق 
باشــند، چون مرضی بودن به اين معنا اســت كه فرد 
مورد رضايت مردم باشــد و اين صفت فعل خارجی 
اســت. صالح بودن به معنای فاسد نبودن عمل است. 
مأمــون بودن به معنای موجــب اطمينان خاطر بودن 
عمل اســت و صائن هم فردی است كه با وجود زمينه 
گناه، آن را ترك می كند. ستر به معنای پوشاندن گناه از 
خداوند است. عفت به معنای اشاع در غير حالل است 
و همه اينها از عناوين فعل خارجی هستند و هيچ يك 
بر صفت نفسانی منطبق نمی شــوند و به عبارتی همه 
اينها نفس فعل و ترك خارجی هستند، نه ملكات آنها.

75. فرائد االصول، ج1، صص116-126. بر استدالل به این آیه برای 
حجیــت خبر واحد و داللت آن بر اعتبار عدالت، اشــکالهای فراوانی 

وارد شده است.
76. غنائم االيام، ج2، ص38.

77. روایاتی کــه بر اعتبار مرضی بودن عفت، صیانت و ســایر امور 
نفسانی در شاهد داللت دارد و اجماع داریم که در شاهد غیر از عدالت 
چیز دیگری شــرط نیســت، پس عدالت ملکه یا همان صفت نفسانی 

است.

پاسخ: برخی از اين عناوين در لغت به گونه ای تفسير 
شده كه جز بر صفت نفسانی منطبق نيست.78 عالوه بر 
اين انطباق اين عناوين بر فعل خارجی با امر نفســانی 

بودن آن منافات ندارد.
نقد روايات دوم:

1- اطمينان به دين غير از عدالت اســت، به خصوص 
بر طبق نظر افرادی كه مروت را در تحقق عدالت الزم 

و ضروری می دانند.
2- اگر هم قبول كنيم كه اطمينان به دين همان عدالت 
اســت، نمی پذيريم كه اطمينان به دين فقط با ملكه به 
دســت می آيد، چون حتمًا فردی كه خداترس است، 
واجبات را انجــام می دهد و محرمات را ترك خواهد 
كرد، با معاشرت، به ايمان و عدالت او اطمينان حاصل 

می شود،79 هرچند وجود ملكه در او معلوم نشود.
3- اطمينان در اينجا بــرای عدالت طريقيت دارد، نه 
موضوعيت، چون در بســياری از موارد، به خصوص 
امام جماعت كه عدالت شــرط است، حسن ظاهر نيز 

كافی است.
نقد روايت سوم )صحيحه ابن ابی يعفور(:80

1- ايــن روايت در مقام بيان معــّرف اصولی )طريق 
و اماره( عدالت اســت، نه بيان حقيقت آن، تا عينيت 

عدالت با ملكه الزم بيايد.
2- فقط امر نفسانی نياز به دليل و اماره ندارد، بلكه هر 
امری كه بر ديگران پوشيده باشد، اطالع از آن نيازمند 
اماره است، خواه فعلی باشد و خواه نفسانی. از آنجا كه 
اين حديث صحيح ترين حديثی است كه در مقام معرفی 
عدالت وارد شده و قائالن به همه اقوال هنگام تعريف 
عدالت به آن اســتناد می كنند، الزم است مورد بررسی 

بيشتر قرار گيرد:
بررسی حديث از لحاظ سند: بعضی هم طريق شيخ و 

78. تفصيل الشريعة، صص239-237.
79. مصابيح الظالم، ج1، صص100-94.

80. تهذيب االحكام، ج2، ص241.
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هم طريق صدوق را ضعيف دانســته اند،81 به اين جهت 
كه در سند تهذيب محمد بن موسی همدانی و در سند 
مــن اليحضر الفقيه، احمد بن محمــد بن يحيی عطار 
آمده و هردو مجهول هســتند. نجاشی در مورد محمد 
بن موسی همدانی كه در سند تهذيب آمده، گفته است: 
»قمی ها او را به خاطر غلو ضعيف شمرده اند و ابن وليد 
گفته كه او حديث جعل می كرده اســت«.82 از اين رو، 
بعضی فقط سند صدوق را درست می دانند.83 اما تحقيق 
اين است كه بر حديث از نظر سند ايرادی وارد نيست؛ 
زيرا اواًل؛ كتبی كه در باب رجال تأليف شــده، از چند 
كتاب تجاوز نمی كند و نيامــدن نام بعضی راويان در 
اين كتابها دليل ضعيف بودن حديثشــان نيست، چون 
هيچ يك از كتابهای رجال برای بيان حال همه راويان 
تدوين نشده اســت. عالوه بر اين از راههای ديگر نيز 
می تــوان به ثقه بودن راوی پی بــرد، مثل اينكه افراد 
معروف و بزرگی از آنها حديث نقل كرده باشــند، مثاًل 
اگر گيرنده حديث شخص بزرگی، مانند شيخ صدوق و 
شيخ طوسی و مانند آن دو باشد و زياد هم از او حديث 
نقل كند، شكی در وثاقت آن راوی باقی نمی ماند. برای 
همين است كه حكم به وثاقت احمد بن محمد بن يحيی 
شده است، چون شيخ صدوق از او بسيار نقل می كند.84 
شيخ بهايی نيز به همين قول قائل است.85 ثانيًا؛ اگر هم 
سند تهذيب ضعيف باشد، در صحت سند من اليحضر 
الفقيه شــكی باقی نمی ماند و حتی اگر ضعفی هم باقی 
باشد، با عمل مشهور، جبران شده است. پس حديث از 

نظر سند اشكالی ندارد.
بررســی حديث از لحاظ داللت: از آنجا كه به حديث 
مزبور در موارد بســياری استدالل می شود، الزم است 
برای جلوگيری از تكــرار، داللت آن در همان موارد 

81. مفتاح الكرامة، ج3، ص82.
82. فهرست اسماء مصنفی الشيعة، ص238.

83. خالصة االقوال، ص257.
84. نهاية التقرير، ج2، صص230و231.

85. مشرق الشمسين، ص276.

بررسی شود. درباره اينكه آيا راوی از حقيقت عدالت 
سؤال كرده يا از اماره و طريق آن، اختالف نظر وجود 
دارد. بعضی معتقدند كــه حديث در مقام بيان حقيقت 
عدالت است، چون هرچند لفظ عدالت و فسق در صدر 
اسالم و حتی زمانهای قبل از آن زياد استفاده می شده، 
اما از آنجا كه حقيقت آن در شــرعيات مورد اختالف 
مراجع فتوای آن زمان بوده، ســائل خواســته تا مراد 
معصومان)ع( از عدالت را جويا شــود؛ زيرا ابوحنيفه 
آن را به مجرد اســالم و عدم ظهور فسق و ديگران آن 
را بــه دوری از همه امور منهــی عنه )چه محرمات و 
چه مكروهــات( و انجام همه طاعات )چه واجبات و 
چه مستحبات( تفسير می كردند و اين امر باعث مجمل 

شدن حقيقت شرعی عدالت شده بود.
شيخ انصاری نيز قائل است كه راوی از حقيقت عدالت 
سؤال كرده و امام نيز حقيقت آن را بيان فرموده است، 
به اين نحــو كه مجموع عفاف و كف كه مشــتمل بر 
صفت نفسانی است، معّرف آن واقع شده است و جمله 
»ويعرف باجتناب الكبائــر ...« متمم معّرف اول و از 
قبيل تخصيص بعد از تعميم و تقييد بعد از اطالق است؛ 
يعنــی اين عبارت را برای آن فرمــوده، تا بفهماند كه 
فقــط گناه كبيره ضرر به عدالت می رســاند، نه مطلق 
گنــاه.86 عده ای معتقدند كه حديث در مقام بيان معّرف 
اصولی )اماره و طريق( عدالت اســت، نه حقيقت آن؛ 
زيــرا اواًل؛ حمل حديث بر معّرف منطقی خالف ظاهر 
سؤال است. ثانيًا؛ قاعده تعريف اين است كه بايد حمل 
ف بر معرَّف صحيح باشــد، ولی در حديث نفس  معــرِّ
ف قرار داده نشده، بلكه معروفيت به  امور مذكوره معرِّ

اين امور عدالت دانسته شده است.87
در نتيجه حديث در مقام بيان حقيقت عدالت نيســت، 
بلكه در مقام بيان طريق شــناخت عدالت است، چون 
ظاهر حديث بيانگر اين اســت كه راوی مفهوم عدالت 

86. رسائل فقهيه، صص11و12.
87. االجتهاد و التقليد، صدر، صص176-174.
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را می دانســته، ولی می خواسته تا طريق شرعی آن را 
در مقام عمل برای قبول شــهادت بشناسد. پس از آن 

نمی توان ملكه بودن عدالت را استفاده كرد.
بر دليل اجماع نقدهای زير وارد است:

1- بعضی ملكه بودن عدالت را نپذيرفته اند، بلكه آن را 
صرف اســتقامت فعلی دانسته اند. چنين ادعايی مردود 

است.
2- بر فرض وجود اجماع، اين اجماع منقول اســت و 

مشهور اجماع منقول را حجت نمی دانند.
3- اگر هم اجماع منقول حجت باشد، در مسائل فرعيه 
حجت اســت، نه در تشــخيص مفاهيم و موضوعات 

احكام.
4- اگر هم اجماع در موضوعات احكام حجت باشد، 
اين اجماع مدركی است و اجماع مدركی حجت نيست.
بر اصل اين ديدگاه نيز ايرادهايی بيان شــده كه الزم 

است مورد بررسی قرار گيرند:
1- حصول ملكه به معنای سختی صدور همه گناهان 
بر فرض تحقق بســيار نادر خواهــد بود و حال آنكه 
عدالت از امــور مبتالبه بوده و در عبادات و معامالت 
زياد به آن احتياج اســت. پس اگر ملكه برای تحقق 
عدالت نياز باشد، عســر و حرج و اختالل نظام پيش 

می آيد.88
پاسخ: منظور از ملكه، قوه راسخه ای كه در علم اخالق 
در تحقق عدالت شرط شده، نيست و هيچ يك از علما 
نيز اين را نگفته اند. هيچ يــك از اخبار هم بر اين امر 
داللت ندارد، بلكه منظور از ملكه، وجود حالت ترس 
درونی اســت كه وقتی شخص به نحو متعارف با گناه 
روبه رو می شــود، در اثر آن، گنــاه را ترك می كند و 
بديهی اســت كه وجود چنين حالتی در اشخاص كم 
نيســت و عسر و حرج و اختالل نظام پيش نمی آيد.89 
همچنين حســن ظاهر به عنوان طريق شناخت ملكه 

88. رسائل فقهيه، ص26.
89. همان، ص31.

عدالت قرار داده شــده اســت، چنان كه مشهور آن را 
پذيرفته اند، پس محذوری پيش نمی آيد.

2- مشــهور قائلند كه عدالت با انجام گناه زايل شده 
و بــا توبه برمی گردد و حال آنكه حكم به از بين رفتن 
عدالت با انجام گناه يا عمل خالف مروت و برگشــتن 
آن به محض توبه با ملكه بودن آن منافات دارد،90چون 
ملكه راســخه به صرف گناه زايل نمی شود و اگر زايل 
شود، به مجرد توبه برنمی گردد. البته در مورد برگشت 
عدالــت به صرف توبه يا نياز به اصالح عمل، اختالف 
نظر وجود دارد. بعضی بقا بــر توبه را به اين دليل كه 
خود اصالح عمل است، كافی دانسته اند.91 گروهی نيز 

معتقد به لزوم اصالح عمل هستند.92
پاسخ: توبه فقط معصيت را برمی دارد. پس از بين رفتن 
عدالت به وسيله گناه كبيره حقيقی و برگشت آن با توبه 
تعبدی اســت، حتی می توان ادعا نمود كه توبه حالت 
سابقه )يعنی ملكه متصف به منع( را برمی گرداند، چون 
بين كســی كه ملكه او را از انجام گناه منع می كند، با 
فردی كه آن ملكه موجب پشــيمانی او می شود، فرقی 
نيست، چون در حال پشــيمانی نيز صدور گناه از او 
غيرممكن اســت.93 پاســخهای ديگری نيز داده شده 

است.94
3- عــده  ای بر ملكــه نبودن عدالــت ادعای اجماع 
كرده اند، به اين علت كه اين قول در آثار علمای قبل از 
عالمه و در احاديث ديده نمی شود و ممكن است فقها 

در اين قول از اهل سنت پيروی كرده باشند.95
پاسخ: امكان اســتفاده اين قول از كالم علمای قبل از 
عالمه نيز وجود دارد. چنان كه شــيخ مفيد گفته است: 

90. همان.
91. شرائع االسالم، ج4، ص128.

92. القواعد و الفوائد، ج1، ص228.
93. رسائل فقهيه، صص30و31.

94. النور الســاطع، ج2، ص232؛ االجتهاد و التقليد، خویی، ص306؛ 
رسالة فی العدالة، ص86.

95. ذخيرة المعاد، ص305.
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»عادل كســی است كه به دين داری و تقوا و كف نفس 
از حرامهای الهی معروف باشــد«.96 اين سخن حداقل 
در ملكه بودن عدالت ظهــور دارد. عالوه بر اين، اگر 
با دليل، اعتبار ملكه در عدالت ثابت شود، بيان نشدن 
آن توسط علمای قبل از عالمه نمی تواند دليل بر عدم 
اعتبار آن باشــد.97 به عبارتــی »االجماع دليل حيث 
الدليل«. همچنين اين ادعا بــا ادعای اجماعی بودن 
اعتبــار ملكه در عدالت كه قبــاًل ذكر گرديد، تعارض 

نموده و تساقط می كند.
4- فقها فتوا داده اند: نمازی كه با اقتدا به فاسق و كافر 
خوانده شده، پس از كشف خالف به اعاده نياز ندارد. 
رواياتــی نيز بر اين امر داللت دارد.98 پس مشــخص 

می شود كه عدالت ملكه نيست وگرنه اعاده الزم  بود.
پاسخ: منافاتی ندارد كه عدالت يك امر واقعی باشد كه 
با آثار ظاهری به آن حكم شود و هرگاه پس از ترتيب 
اثر خطای آن مشــخص شد، شارع آن آثار را )تعبداً( 

تأييد كرده و نقض نكند.
2( استقامت عملی

آياتی كه به عنوان داليل كتاب بيان شده، از محل بحث 
خارج اند؛ زيرا عدالت در اين آيات، به معنای رعايت 
انصاف است، نه عدالت فقهی. نسبت به رواياتی كه به 
عنوان داليل ســنت بيان شده است، نيز بايد گفت: اگر 
از ضعف ســند احاديث صرف نظر شود، باز هم مدعا 
را ثابت نمی كند، چــون اين احاديث يا بر عدم اعتبار 
عدالت داللت دارند و يا راه شناخت آن را بيان می كنند 
و عدالت مورد نظــر در اين احاديث، مثل عدالت ذكر 
شــده در آيات، ظهور در عدالت بــه معنای رعايت 

انصاف دارند، نه عدالت فقهی كه مورد بحث است.
بر اصل اين ديدگاه نيز نقدهايی بيان شده است:

1- قطعًا مراد از استقامت در عمل، استقامت در مدتی 
96. المقنعه، ص75.

97. النور الساطع، ج2، ص232.
98. وسائل الشيعه، ج5، ص435.

اســت كه بر او مســتقيم العمل يا عدل يا خير يا ساير 
اوصافی كه در نصــوص آمده، صدق كند و اين جز با 
ملكه حاصل نمی شــود. پس اين قول با قول به ملكه 

بودن عدالت يكی می باشد.
2- در نصوص اســتقامت در عمــل معّرف عدالت و 
وجود تنزيلی آن قرار داده شــده است، پس استقامت 
ف مغاير است.99 ف با معرَّ خود عدالت نيست، چون معرِّ

3( حسن ظاهر
حديث ذكر شــده، در مقام بيان معّرف اصولی عدالت 
اســت، نه در مقام بيــان معّرف منطقــی آن.100 پس 
نمی توان از آن برای شــناخت حقيقت عدالت استفاده 

كرد.
4( صرف اسالم و عدم ظهور فسق
بر اين نظر، ايرادهای زير وارد است:

1- اگر در برخی از ســخنان كســانی كه به آنها اين 
دو قول نسبت داده شــده، تأمل كنيم، پی می بريم كه 
اين انتســاب صحيح نيســت و مراد آنها فقط بيان راه 
شناخت عدالت است، نه بيان حقيقت آن. برای روشن 
شــدن صحت اين ادعا الزم است كه سخنان برخی از 
كسانی كه اين قول به آنها نسبت داده شده است، مورد 

بررسی قرار گيرند:
الف( شيخ طوسی در المبسوط گفته است: »اگر مسلمان 
بودن شــهود دانسته شود، اما عدالت آنها معلوم نباشد، 
براساس شهادت آنها حكم نمی شود، تا اينكه از عدالت 
تفتيش شــود«.101 اين عبارت ظاهر و بلكه صريح در 
اين اســت كه در تحقق عدالت صرف مســلمان بودن 
كافی نيســت. در كتاب الخالف نيز گفته است: »اصل 
در اسالم عدالت است و فسق امر عارضی است كه به 

99. االجتهاد و التقليد، خویی، صص307و308.
100. مراد از معرف منطقی بیان کننده حقیقت و ماهیت شیء است، اما 
مراد از معرف اصولی، طریقی است که با آن به وجود شیء پی می بریم.

101. المبسوط، ج8، ص104.
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دليل نيازمند اســت«.102 اينكه ايشان كلمه اصل را به 
كار برده و پس از آن فرموده كه بحث از عدالت در ايام 
مختلف مطرح نبوده، دليل بر اين است كه از نظر ايشان 
عدالت غير از اســالم و عدم ظهور فســق است و اين 
امر را فقــط به عنوان اماره عدالت و برای جواز حكم 
به شهادت شــهود الزم دانسته است، نه اينكه بخواهد 

حقيقت عدالت را بيان نمايد.
ب( ابن جنيــد نيز گفته اســت: »همه مســلمانان بر 
عدالت اند تا زمانی كه از بين برنده آن )فســق( ظاهر 
شود«.103 از اين تعبير استفاده می شود كه عدالت يك 
چيز و اسالم چيز ديگر است و فسق فقط عدالت را از 
بين می برد، اما اسالم باقی می ماند، پس بر تغاير اسالم 
بــا عدالت داللت دارد، نه بــر عينيت آن دو، چنان كه 
برخی هــم اين دو را تحت عنوان راههای شــناخت 

عدالت ياد كرده اند.104
2- اگر حقيقت عدالت يكی از اين دو امر باشــد، دو 

محذور الزم می شود:
الف( وجود واقعی عدالت عين وجود ذهنی آن باشــد. 
الزم باطل است، پس ملزوم نيز مانند آن باطل خواهد 
بود. دليل آن ضرورت ارتكاز متشرعه است كه از شرع 
)يعنی داليل كه بر فسق مرتكبان گناهان داللت دارند(، 
ناشــی شده اســت، بنابراين عدالت نيز بايد امر واقعی 

باشد، نه ذهنی.
ب( الزم می آيــد فردی كه در واقع مرتكب گناه كبيره 
می شود، ولی آن را آشكار نمی سازد، هم عادل باشد و 
هم فاسق و حال آنكه اين امر باطل است، چون اين دو 

از متقابلين هستند و قابل جمع نيستند.105

نسبت بین اقوال
اگــر ظاهر تعاريف را در نظر گرفتــه و آنها را ماهيتًا 

102. الخالف، ج2، ص118.
103. مجموعه فتاوی، ص85.

104. جواهر الكالم، ج13، ص281.
105. رسائل فقهيه، ص8؛ نهاية المقال، صص254و255.

متفاوت بدانيم، پس نســبت بين تعريف اول با تعريف 
دوم عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا گاهی ملكه 
است، اما به فعليت نمی رسد و گاهی شخص محرمات 
را ترك نموده و واجبات را انجام می دهد، اما از روی 
ملكه نيســت و گاهی نيز ترك حرام و فعل واجب از 

روی ملكه است.
نســبت بين تعريف اول با تعريف سوم، عام و خاص 
مطلق اســت، چون طبق تعريف اول ممكن است ملكه 
باشد، ولی به فعليت نرســد، ولی طبق تعريف چهارم 
عدالــت فقط با ترك حرام و انجام واجبی كه ناشــی 
از ملكه باشد، به دســت می آيد. اگر قائل شويم قول 
چهارم به قول اول برمی گردد، بين آن دو نسبت تساوی 
وجود دارد، اما بين اين دو و قول دوم در اين صورت 
عموم و خصوص مطلق است، چون طبق قول دوم الزم 
نيست كه دوری ناشی از ملكه باشد، اما بنابر قول اول 
و چهارم وجود ملكه مسّلمًا شرط است. پس قول دوم 

عام تر است.
طبق تعريف اول يعنی بنابر ملكه بودن عدالت، دوری 
از كبائر الزمه و شرط تحقق عدالت است، چنان كه از 
ظاهر ســخن عالمه برمی آيد.106 به همين دليل عده ای 
راجع به موانــع و موجبات عدالت بحث كرده اند، ولی 
طبق تعريف دوم كه عدالت استقامت فعلی است، دوری 
از كبائر جزء عدالت اســت، نه شــرط آن. طبق قول 
اول عدالت يك امر نفســانی است، اما بنابر قول دوم 
و چهارم يك عمل خارجی اســت، هرچند طبق قول 
چهارم آن عمل خارجی ناشــی از امر نفسانی است، 
ولی طبق قول دوم اين گونه نيست. قول به ملكه نسبت 
به قول سوم و پنجم اخص است، چون وجود ملكه بعد 
از اسالم مستلزم حســن ظاهر است، اما حسن ظاهر 
مستلزم ملكه نيســت و مجرد اسالم نه مستلزم ملكه 

است و نه مستلزم حسن ظاهر.
ثمــره تفاوت بين قول اول و چهــارم با قول آخر در 

106. مختلف الشيعة، ج8، ص501.
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وجوب تفحص ظاهر می شــود، چــون ملكه صفت 
نفسانی است كه آن هم امر وجودی است و احراز آن 
با اصل ممكن نيست، بنابراين به تفحص نيازمند است، 
ولی طبق قول آخر می توان آن را با اصل احراز نمود، 
اما طبق قول دوم بعضی قائل به جواز استفاده از اصل 
برای حكم به عدالت شــده اند؛ زيرا اصل عدم ارتكاب 
معصيت كبيره يا صغيره اســت.107 ايراد اين سخن، اين 
اســت كه هرچند اصل عدم انجام كبيره اســت، اما از 
طرفی ديگر اصل عدم انجام واجبات اســت. پس اين 

دو اصل باهم تعارض كرده و تساقط می نمايند.

نتیجه گیری
1. هرچنــد امكان اراده قول اول )ملكه نفســانی( از 
كالم بعضــی از قائالن به قول دوم )اســتقامت فعلی( 
وجود دارد و می توان ســخن آنهــا را بر اعتبار ملكه 
حمل كرد،108 ولی بسياری ديگر از اين گروه، به ملكه 
نبودن عدالت تصريح كرده اند. پس نزاع لفظی نيســت، 
بلكه اختالف حقيقی اســت و اين هم ناشی از نبودن 
حقيقت شرعيه برای عدالت است، چون ادله شرعيه در 
اين مورد ســاكت است و هرچند بعضی از احاديث به 
ماهيت آن اشــاره دارد، ولی در هيچ آيه يا حديثی به 

طور خاص حقيقت آن بيان نشده است.
2. از ايــن امر پی می بريم كه شــارع مكلفان را برای 
شناخت حقيقت عدالت شرط شــده در موارد متعدد، 
به عرف حواله داده است. مهم ترين شاهد اين امر، اين 
است كه همه فقها هنگام بيان حقيقت عدالت، عالوه بر 
كتــب حديث معنای آن را در كتب لغت و تبادر عرفی 
نيز جستجو می كنند، بنابراين هرچه فقها برای شناخت 
آن، به عرف و لغت يا هر منبع ديگری مراجعه می كنند، 
حقيقت شــرعيه ندارد، اما با اين حال نمی توان برای 
شناخت موضوعات كليه مســتنبطه كه بر آنها احكام 

107. رسالة فی العدالة، ص3.
108. التنقيح، ج1، صص254-158.

شرعی مترتب می شــود، مطلق عرف و لغت را مرجع 
دانست، بلكه بايد نظر شــرع را كه در احاديث به آن 

اشاره شده، لحاظ نمود.
3. آنچه بعد از تأمل و بررســی در سيره عرف، آيات 
و احاديث، اقوال فقها و مــوارد مختلف اعتبار آن در 
فقه حاصل می شــود، اين است كه عادل در فقه فردی 
اســت كه به احكام دين ملتزم بوده و در اثر آن عادتًا 
از گناه پرهيز می كند. پس وجود ملكه راســخی كه با 
رياضت به دســت می آيد و مانع هرگونه گناه می شود، 
برای تحقق آن نياز نيســت، چون اين مرتبه از عدالت 
فقط در عده اندكی يافت می شود و التزام به آن باعث 
تعطيلی بسياری از احكام می گردد، هرچند وجود اين 
مرتبه بسيار پسنديده است و در همه موارد كافی است.

4. شــاهد بر اراده اين معنا از عدالت در فقه اين است 
كه در هر علمی از علوم اســالمی متناسب با موضوع 
آن علم، برای عدالت تفســير خاصی ارائه شده است، 
در حقوق با توجه به قوانين موضوعه و در ساير علوم 
با توجه به اموری كه در آنها موضوعيت دارد، تعريف 
شده است. بنابراين در فقه نيز با توجه به احكام شرعی 
فرعی و التزام به رعايت آنها تبيين شــده است، پس 
التزام به اعمالی كه انجام آنها مستحب يا مكروه است، 

الزم نيست.
5. جامع ترين تعريفی كه از عدالت بيان شــده، تعريف 
عالمه همدانی می باشد كه گفته است: »عدالت عبارت 
اســت از اينكه فرد به دينش پايبند باشد، به گونه ای 
كه تدينش عادتًا او را بــه انجام واجب و ترك حرام 
وادار نمايد«؛109 زيرا معنای لغوی و عرفی را متناسب 
با احكام شــرعی در نظر گرفته و بيانگر آن است كه 
صدور مخالفــت در برخی مواقع، فــرد را از عدالت 
خارج نمی كند و با اين تقدير عســر و حرج و تعطيلی 

احكام نيز پيش نمی آيد.

109. مصباح الفقيه، ج1، ص668.
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- قرآن كريم.
- آخوند خراســانی، محمدكاظم بن حســين، كفاية 

االصول، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 1423ق.
- همو، مقالة فی العدالة، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 

1423ق.
- ابن ادريس حلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوی 
لتحرير الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 1410ق.

- ابن بابويــه، محمد بن علی، من اليحضره الفقيه، قم، 
دفتر انتشارات اسالمی، 1363ش.

- ابن جنيد اسكافی، محمد بن احمد، مجموعه فتاوی، 
قم، دفتر انتشارات اسالمي، 1416ق.

- ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، سيره و مناقب عمر 
بن عبدالعزيز، بيروت، دارومكتبة الهالل، 1981م.

- ابن قدامــه، عبداهلل بــن احمد، المغنــی، بيروت، 
دارالكتب العلمية، 1414ق.

- ابن مفلح، ابراهيم بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، 
بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.

- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 
دارصادر، 1994م.

- ابن نجيم مصري، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414ق.

- ابوالصالح حلبی، تقی بن نجــم، الكافی فی الفقه، 
اميرالمؤمنين)ع(،  امــام  عمومی  كتابخانــه  اصفهان، 

1403ق.
- اشــتهاردی، علی پناه، مدارك العروة، تهران، اسوه، 

1417ق.
- اصفهانی، محمدحســين، بحــوث فی االصول، قم، 

دفتر انتشارات اسالمي، 1416ق.
- انصاری، مرتضی بن محمدامين، رسائل فقهيه، قم، 
كنگره جهانی گراميداشت ياد و خاطره شيخ انصاری، 

1414ق.
- همو، فرائد االصول، قم، دفتر انتشــارات اسالمي، 

بی تا.
- بحرانی، يوســف بن احمد، الحدائــق الناضرة فی 
احكام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشــارات اســالمي، 

1405ق.
- بروجردی، سيد حسين، نهاية التقرير، قم، مركز فقه 

اهل بيت)ع(، 1420ق.
- بهايی، محمد بن حســين، مشــرق الشمسين، قم، 

چاپ سنگی، 1398ق.
- بهوتی، منصور بن يونس، كشــاف القناع عن متن 

االقناع، بيروت دارالكتب العلمية، بی تا.
- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، 

داراحياء التراث العربی، بی تا.
- حســينی عاملی، سيد محمدجواد بن محمد، مفتاح 

الكرامة فی شرح قواعد العالمة، بی جا، بی نا، بی تا.
- حطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل فی شــرح 

مختصر خليل، بيروت، دارالفكر، 1412ق.
- حلی، حســن بن يوسف، ارشاد االذهان الی احكام 

االيمان، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 1410ق.
- همــو، خالصة االقــوال فی معرفــة الرجال، قم، 

دارالذخائر، 1411ق.
- همو، مختلف الشــيعة فی احكام الشريعة، قم، دفتر 

انتشارات اسالمي، 1403ق.
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- خمينی، سيد روح اهلل، تحرير الوسيله، نجف، مطبعة 
اآلداب، 1390ق.

- خويی، ســيد ابوالقاســم، االجتهاد و التقليد، قم، 
نوظهور، 1411ق.

- همو، التنقيح فی شــرح العروة الوثقی، قم، مؤسسه 
آل البيت)ع( الحياء التراث، 1380ق.

- همو، موســوعة االمام الخوئی، قم، مؤسسه احياء 
آثار امام خويی، 1418ق.

- رازی، محمد بن ابی بكــر، مختار الصحاح، قاهره، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976م.

- ســبزواری، ســيد عبداالعلی، مهذب االحكام فی 
بيان الحالل و الحرام، قم، سبزواری، 1413ق.

- سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخيرة المعاد، 
قم، مؤسسه آل البيت)ع( الحياء التراث، بی تا.

- شرتونی، ســعيد، اقرب الموارد فی فصح العربية و 
الشوارد، تهران، اسوه، 1374ش.

- شــهيد اول، محمد بن مكی، القواعد و الفوائد، قم، 
مكتبة المفيد، بی تا.

- همو، ذكری الشــيعة فی االحكام، قم، مؤسسه آل 
البيت)ع( الحياء التراث، 1419ق.

- شــيرازی، ابراهيم بن علي، المهذب، بی جا، الثقافة، 
بی تا.

- صدر، ســيد رضــا، االجتهاد و التقليــد، بيروت، 
دارالكتاب اللبنانی، بی تا.

- طباطبايی حكيم، ســيد محسن، مستمسك العروة 
الوثقی، قم، دارالتفسير، 1416ق.

- طبری، محمد بن جرير، تاريخ الرســل و الملوك، 
قاهره، دارالمعارف، 1979م.

- طريحــی، فخرالدين بن محمد، مجمــع البحرين، 
بيروت، دارالفكر، بی تا.

- طوســی، محمد بن حســن، الخالف، قــم، دفتر 
انتشارات اسالمی، 1407ق.

- همو، المبســوط فی فقه االماميــة، تهران، المكتبة 
المرتضوية الحياء اآلثار الجعفرية، 1387ق.

- همــو، النهاية فی مجرد الفقــه و الفتاوی، بيروت، 
دارالكتاب العربی، 1400ق.

- همو، تهذيب االحكام، تهران، دارالكتب االسالميه، 
1402ق.

- غزالــی، محمد بــن محمد، المســتصفی من علم 
االصول، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417ق.

- فاضل لنكرانی، محمد، تفصيل الشــريعة فی شرح 
تحرير الوسيلة، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 1414ق.
- فاضل مقداد )سيوری حلی(، مقداد بن عبداهلل، كنز 

العرفان فی فقه القرآن، تهران، مرتضوی، 1384ش.
- فاضل هندی، محمد بن حســن، كشــف اللثام و 
االبهــام عن قواعد االحــكام، قم، دفتر انتشــارات 

اسالمی، 1416ق.
- فخررازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول 

الفقه، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1412ق.
- فيروزآبــادی، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 

بيروت، دارالجيل، بی تا.
- فيومی، احمد بن محمد، المصباح المنير فی غريب 

الشرح الكبير، قاهره، دارالمعارف، 1977م.
- كاسانی، ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتيب 

الشرائع، پاكستان، المكتبة الحبيبة، 1409ق.
- كاشف الغطاء، علی بن محمدرضا، النور الساطع فی 
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الفقه النافع، قم، چاپ سنگی، بی تا.
- مامقانی، عبداهلل بن محمدحســن، نهاية المقال فی 
تكملــة غاية اآلمال، قم، مجمع الذخائر االســالميه، 

بی تا.
- ماوردی، علی بــن محمد، الحاوی الكبير، بيروت، 

دارالفكر، 1414ق.
- مجلســی، محمدباقر بن محمدتقــی، بحار االنوار، 

بيروت، مؤسسة الوفاء، 1404ق.
- محقق حلی، جعفر بن حســن، شرائع االسالم فی 

مسائل الحالل و الحرام، قم، اسماعيليان، 1408ق.
- مفيد، محمد بن محمــد، المقنعه، قم، كنگره جهانی 

هزاره شيخ مفيد، 1413ق.
- موســوی قزوينی، سيد علی، رسالة فی العدالة، قم، 

دفتر انتشارات اسالمی، 1419ق.
- ميرزای قمی، ابوالقاســم بن محمدحســن، غنائم 
االيام فی مسائل الحالل و الحرام، قم، مكتب االعالم 

االسالمی، 1417ق.

- نجاشــی، احمد بن علی، فهرســت اسماء مصنفی 
الشيعة، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 1407ق.

- نجفی، محمدحسن، جواهر الكالم فی شرح شرائع 
االسالم، بيروت، داراحياء التراث العربی، 1981م.

- نراقی، احمد بن محمدمهدی، مســتند الشــيعة فی 
احكام الشــريعة، قم، مؤسســه آل البيت)ع( الحياء 

التراث، 1415ق.
- نراقی، محمد بــن احمد، مشــارق االحكام، قم، 
كنگره بزرگداشت مال مهدی نراقی و مال احمد نراقی، 

1422ق.
- وجدی، محمد فريد، دائرة معارف القرن العشــرين، 

بيروت، دارالفكر، 1979م.
- وحيد بهبهانــی، محمدباقر بن محمداكمل، مصابيح 
الظالم فی شرح مفاتيح الشــرائع، قم، مؤسسه عالمه 

مجدد وحيد بهبهانی، 1424ق.
- همدانی، رضا بن محمدهــادی، مصباح الفقيه، قم، 

المؤسسة الجعفرية الحياء التراث، 1417ق.
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