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 نقد رفتار دوم

برای ما قابل فهم  -توان از دیگران نیز آدرس داد خویی نقل گردید و البته میکه از محقق   -رفتار دوم 

توان از عدالت در لغت به ترک محرمات و انجام واجبات رسید؟ ایشان نیست! به راستی چگونه می

داند، به راستی آیا وثوق به دین به معنای استمرار در فعل را معتبر می« وثوق به دین»در عدالت 

 شود؟! و ترک محرمات از معنای لغوی عدالت استفاده میواجبات 

عدالت به وثوق به دین برخاسته از برخی نصوص باشد که  بته این احتمال وجود دارد که کوچاندنال

 :  ها اشاره نکرده است. نصوصی از قبیلمورد نظر ایشان بوده است، هر چند در مجال حاضر به آن

: ان موالیک قد  -علیه السالم  - ی بن راشد قال: قلت البی جعفررواه الکلینی باسناده عن ابی عل»

 
 
 1«.: ال تصّل اال خلف من تثق بدینه ی خلفهم جمیعا؟ فقالاختلفوا فاصل

لکن این روایت داللتی بر این همانی عدالت و وثوق به دین ندارد؛ و واژه عدالت و عدل در این 

 روایات نیست! 

امثال آن( ناظر به جهت اعتقادات امام  روایت مزبور )و -یی به اعتراف محقق خو -ن این که ضم

 : جماعت است نه بیش از آن. توجه کنید

و ان کان  -فی حد نفسه  -عدالة قاصرة، فان الوثوق بالدین و اما روایة الکلینی فداللتها علی اعتبار ال»

الفروع فالوثوق به معناه االطمئنان بعقیدته و بالتزامه و  ظاهرا فیها إذ الدین مرکب من االصول و

تدینه بما دان، بعدم التعدی عن الحدود الشرعیة الذی هو معنی العدالة لکنه فی خصوص المقام ال 

: ان موالیک  ظهور له اال فی الوثوق بعقیدته و اصول دینه دون الفروع لقول الراوی فی صدر الحدیث

 الخقد اختلفوا... 

ن موالیه فکان فانه ناظر الی اختالفهم بحسب العقائد و المسالک حیث کان دارجا و شائعا یومئذ بی

طحی و الزیدی و القدری و بعضهم من المجسمة و غیر ذلک من سایر فرق العامة منهم الواقفی و الف

 اال خلف من تثق بدینه ای ( انه ال تصلّ لیه السالماز الصالة خلفهم جمیعا. فأجاب )عفسأل عن جو 

صحة عقیدته فال نظر فیها الی الفروع بوجه کی تدل علی اعتبار العدالة کما ال یخفی. و بعین هذا 

  ( قاللسالملیه االبیان یظهر الجواب عن روایة یزید بن حماد عن ابی الحسن )ع
 
ی خلف : قلت له اصل

الة هذا فان من ال یعرفه مجهولة عقیدته ال مح 2اال خلف من تثق بدینه.  : ال تصلّ  فقال  من ال اعرف،

 3«.مع ان الروایتین کلتا هما ضعیفتان
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 توسعه در هویت عدالت شرعی یا راه کشف آن! 

مأخوذ  عدالت»رساند که ظاهر بسیاری از تعابیر فقهی توسعه در معنای رصد ابتدایی متون فقهی می

ت اند آن را به راه کشف و معرفت عدالاست؛ هر چند برخی خواسته« احکام شرعیدر موضوعات 

 : توجه کنید .کنند نه بیان هویت آنتفسیر 

 : ثم إنه ربما یذکر فی معنی العدالة قوالن آخران»

 هور الفسق و هو المحکی عن ابن الجنید و المفید فی کتاب االشراف و: االسالم و عدم ظ أحدهما

 الشیخ فی الخالف مدعیا علیه االجماع. 

 : حسن الظاهر، نسب الی جماعة بل اکثر القدماء.  الثانی و

الریب أنهما لیسا قولین فی العدالة و إنما هما طریقان للعدالة ذهب الی کل منهما جماعة و لذا ذکر و 

 -قق الثانی فی الجعفریة و غیرهما المح کالشهید فی الذکری و الدروس و  -االصحاب جماعة من 

أن کل المسلمین »لین فی عنوان ما به تعرف العدالة. مع أن عبارة ابن الجنید المحکی عنه هذین القو 

خ فی اوضح منه کالم الشی علی وجوب الحکم بعدالتهم. واال ال یدل « علی العدالة اال أن یظهر خالفها

 
ّ
الخالف حیث أنه لم یذکر اال عدم وجوب البحث عن عدالة الشهود إذا عرف اسالمهم؛ ثم احتج

  الفسق طاٍر علیه، یحتاج الی دلیل.  العدالة و ،باجماع الفرقة و اخبارهم و أن االصل فی المسلم

: أن یکون  : إن العدالة فی اللغة نعم، عبارة الشیخ فی المبسوط ظاهرة فی هذا المعنی فانه قال

ته عدال : فهو من کان عدال فی دینه عدال فی مروّ  االنسان متعادل االحوال متساویا و أما فی الشریعة

: أن  : ان یکون مسلما ال یعرف منه شیء من أسباب الفسق و فی المرّوة فی احکامه؛ فالعدل فی الدین

 لالمور التی تسقط المروة
ً
 وضع الحاجة(. )انتهی م ...الی آخر ما ذکر.  یکون مجتنبا

ر العدالة عدم معرفة الفسق منه فی ثبوت العدالة، ال أنه نفسها؛ و لذا فّس لکن الظاهر أنه أراد کفایة 

 4...«. فی المروة بنفس االجتناب ال بعدم العلم باالرتکاب

کند مثل این همانی اسالم و عدم ظهور فسق را با شیخ انصاری در ادامه متن فوق هر چند سعی می

توان انکار کرد، تا جایی که نزد گذشتگان زیر سوال ببرد، لکن احتمال جدی این پدیده را نمیعدالت 

 فتامل. 5اند! های بعد دانستهرا رای مشهور گذشتگان و متروک در دوران« اصالة العدالة»برخی 
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