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اختر للحکم : » به جناب مالک نیز استدالل شده است -علیه السالم  - قره از نامه امامو( به این ف 

فانه یدل علی وصف العدالة او هو ما فوق : » در این باره گفته شده 1«.بین الناس افضل رعیتک

 2کند. ای بر استدالل وارد میمستدل مناقشه ،، هر چند در ادامه«العدالة

 . اولویت3

 : رسیده است. مثلهایی به منصه ظهور اولویت مورد نظر به بیان

  3«.قصوره عن مرتبة الوالیة علی یتیم و نحوه، فضال عن هذا المنصب الجلیل»...

 4«.یسمح له بالتصدی للقضاء بطری  االولین الفاس  ییر قابل لالمامة و التقبل شهادته  فالال»

 . اجماع4

 .تعینات گذشتدر این باره برخی 

 . سیره 5

م فی منصب القضاء مع ان ی علی نصب افضل الناس و اورعهان سیرة العقالء تجر »:  گفته شده

 5«.یشترطون العدالة فی الحاکم و الوالی و فی نفس الوقت یشترطونها فی القاضیبعضهم ال

 . وجوه مختلف دیگر8ـ  6

 کما قال المحق  االردبیلی.   - رط فی الفتوی و هو شرط فی القضاءان العدالة ش - مثال گفته شده: 

 واجب ا  ان القاضی » ـ
 
:  -تعالی  -لک للعقل و النقل، کما قال الله باعه و قبول قوله و الفاس  لیس کذت
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نُوان جاَءک   ...* فامر بالتوقف فی قبول قوله.  یَّ

قضاء العادل مع استجماع المتیقن هو نفوذ اء اال فی ما قام الدلیل علیه. و االصل عدم نفوذ القضـ 

 6.«الشرائط و نفوذ قضاء ییره یحتاج الی دلیلسائر 
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 ادراک عقل. 1

به اعتقاد ما کاملترین یا تنها وجه   -بنابر وجهی در تفسر عدالت  -اعتبار عدالت، وجه عقلی است که  وجه نهم از وجوه دال بر 
 آید. توضیح این دلیل را در مرحله تحقی  پی خواهیم گرفت. کامل به حساب می

 نقد و بررسی وجوه مورد ادعا در اندیشه اعتبار عدالت

ز باید دید که مشترطین با این شرط به دنبال در نقد و بررسی وجوه اقامه شده در راستای اعتبار عدالت در قاضی، قبل از هر چی
 سپس به داوری در این باره پرداخت.  ت چه صفت یا صفاتی در قاضی هستند اثبا

 هدف از اشتراط عدالت در قاضی

نباید تردید کرد که در مجموع، مشترطین با این شرط به دنبال این هستند که اثبات کنند قاضی باید محافظ بر ادای واجبات و 
هایی که شده، کامال ک محرمات باشد، با گناه، به خود، دیگران)و خدای متعال(، ستم روا نداشته باشد. و این معنا از استداللتر 

)و لو در یالب احوال( یکی از تفسیرها در معنای  قابل استفاده است. البته انجام واجب و ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره
ای برخوردار باشد که او دانیم که اشتراط عدالت برای همین است که گفتیم )یا افزون بر آن از ملکهمیعدالت است، لکن این را 

 را از لغزیدن در  ورطه گناه حفظ کند(. 

   گزارشی کوتاه از تفسیر عدالت

مجال دیگری  نماید، هر چند پرداختن به تفصیلتوضیح فوق، پرداختن به تفسیر نهاد عدالت را در مجال حاضر، ضرور می
 .طلبدمی

 عدالت در متون فقیهان

  : توجه کنید

. و هذا علی مالزمة التقوی، مع حفظ المروةاالنسان  نفسانیة، تبعث -، هیئة، صفة،ملکة حالة -: العدالة کیفیة  . قال بعض0

 التعریف نسب الی مذهب من العلماء و الفقهاء امامیین و ییر امامیین. 

و جاء فی  .بائر  و هذا منسوب الی ابن ادریسآخر: العدالة عبارة عن مجرد ترک المعاصی مطلقا، أو ترک الک. و قال بعض 2
   محکی  

 
ه کالم أبی الصالح و جماعة من العلماء هذا التفسیر من العدالة کما نقل عن العالمة المجلسی و المحق  السبزواری أن

 االشهر. 

: والد الصدوق و المفید فی  تقامة فی الفعل، الناشئة عن الملکة  کما عن جماعة  منهم. و قد یقال: العدالة عبارة عن االس 1

 المقنعة و الشیخ فی النهایة. 

و : العدالة عبارة عن االسالم، مع عدم ظهور الفس  و نسب هذا الی الشیخ فی الخالف مدعیا علیه االجماع  . و یقال ایضا9
 المفید فی کتاب األشراف. 

أن المحق  اآلشتیانی  بید الی اکثر قدماء االصحاب د نسب خامس، یذهب الی تفسیرها بحسن الظاهر  و هو ما ق. و المعنی ال1

قد تکلف فی اثبات أن المعنیین األخیرین ال یمکن أن یکونا معنی للعدالة بل هما طریقان الیها و أن المعانی الثالثة االول ترجع الی 

دیده شده است! مثال  8البته گاه از یک فقیه، در یک کتاب در دو موضع، دو تفسیر متفاوت 7«.شیء واحد و هی الملکة الرادعة

عن االصرار  العدالة ملکة االجتناب عن الکبائر و»با  9العدالة عبارة عن ملکة اتیان الواجبات و ترک المحرمات. : » مقایسه شود

 10«.مرتکبها بالدینعلی الصغائر و عن منافیات المروة الدالة علی عدم مباالة 
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