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علیه  -الت در قاضی به دلیل تعبیر امام بر اعتبار عددر تضیق بر استدالل به مقبوله ابن حنظله 

 : توان گفت)الحکم ما حکم به اعدلهما( می -السالم 

تمام کالم در تفسیر عدالت است و اال در اصل اعتبار عدالت سخنی نیست، لکن تفسیر آن به آن چه 

 در فقه است و قول به وحدت معنای آن در همه ابواب مورد شک و گفتگو است. 

:  اشکال فوق بر استدالل به روایت سلیمان بن خالد واضح تر می نماید، چون در روایت آمده بود

مسلمین( و موضوع ه به تناسب حکم )اعتبار عدالت در و این تعبیر با توج« العادل فی المسلمین»

اگر  )حکومت بر مردم و بین مردم( ظهور در عدالت متناسب با مقام حکومت و قضاوت دارد؛ به ویژه

ظرف اجرای عدالت باشد نه به معنای شهرت به عدالت در بین مسلمانان. نسبت « فی المسلمین»

: داللت بر اعتبار عدالت ـ  که گفته شده« ن الناس افضل رعیتکاختر للحکم بی»به استدالل به فقره 

و روایت  توان همان بیانات فوق نسبت به استدالل به مقبولهیا فوق عدالت ـ در قاضی دارد، می

آید، سلیمان بن خالد را داشت، به ویژه که آن چه در ادامه نامه راجع به شرایط قاضی و حاکم می

 -علیه السالم  -تردید این فقره از نامه امام بدون متناسب با حیثیت قضا و حکم است. شرایطی کامال 

 براعتبار آن نیست. دلیل  - که هست - اگر دلیلی بر رد اعتبار عدالت فقهی در قاضی نباشد

 نقد استدالل به اولویت

نسبت به استدالل به اولویت نیز، وضعیت بهتری حاکم نیست؛ زیرا در روایات مرتبط با شرایط امام 

. و البته فقیهان بدون توضیح مکفی از این داری وی مطرح شده استجماعت وثوق به دین و  امانت

اند، شاید به این گمان که مستفاد از روایات به اعتبار عدالت فقهی در امام جماعت رسیده یداشته

به گونه ای دیگر معنا کردیم؛ به وثوق به دین، مساوی با عدالت است؛ در حالی که وثوق به دین را »

داند، یکه عقول عوام و خواص را غیر قادر بر ادراک مناطات احکام م  اینظام فکری و فقهی عالوه

چگونه مناط اعتبار عدالت را در امام جماعت فهمید و به این حد از ادراک رسید که این مناط در 

عادل فقهی باید  - به دلیل منزلت خاصی که دارد -امام جماعت  شاید قاضی نیز وجود دارد؟! 

 باشد؟! به تعبیر دیگر: 

 .عدالت در امام جماعت اقتضایی دارد و در قاضی اقتضایی دیگر

در این میان استدالل به عدالت در ولی بر یتیم و امثال او عجیب است، زیرا اعتبار عدالت فقهی در 

توان از مثل روایت زیر کشف اعتبار ولی یتیم و غیر یتیم هم قابل قبول نیست؛ به راستی چگونه می

اع علیهم القیم لهم ال بأس بذلک اذا ب».... : توجه کنید کرد؟! در ولی یتیم و غیر یتیم  عدالت فقهی 

 1«.فی ما صنع القیم لهم الناظر فی ما یصلحهمالناظر فی ما یصلحهم، فلیس لهم ان یرجعوا 
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 نقد استدالل به اجماع

ن تنها دلیل یا یکی از ادله که مستمسک گروهی از فقیهان به عنوا  -ل به اجماع نسبت به نقد استدال

افزونی که  و هم نقد   کنند، بیان کرد؛توان هم نقد کبروی و صغروی را که معموال مطرح میمی -است 

فقهی است، با این که قبال به اندیشه توسع در این جا وجود دارد و آن کشاندن پای اجماع به عدالت 

توان عدالت فقیهان اشاره شد. بر این اساس به هیچ وجهی نمیاز در تفسیر عدالت از سوی جمعی 

و آن را به حساب  های اخیر تفسیر کردمورد اتفاق در قاضی را به عدالت فقهی معروف در دوران

 همگان گذاشت. 

 نقد استدالل به سایر وجوه

ر که مستمسک برخی بر اعتبار عدالت اعتبار عدالت فقهی در مفتی، هر واجب االطاعه ای و مخب 

فقهی در قاضی بود نیز مورد مناقشه است، آن چه دلیل بر آن داریم رسیدن انسان در مورد این  

 ها الزم است. سایر شرایطی است که در راستای شأن آنها به حدی از اطمینان و گروه

تر باشد و این در حالی است  مه این وجوه، اعتبار عدالت فقهی در مفتِی مورد تقلید موجهشاید در ه

 متزلزل است
ً
قها هر چند ممکن است فخامت شأن تقلید اقتضای ؛ 2که موقعیت این شرط َسندا و ف 

اعتبار عدالت فقهی کند لکن این پدیده در قاضی جاری نیست البته آن چه ما به آن معتقدیم )به 

 » ی شرط عدالت فقهی( : جا
ً
است و نسبت این شرط با شرط عدالت « فی رأیه و قوله کونه امینا

 وجه است، نه تساوی و نه غیر آن.  فقهی عام و خاص من

تضای ادله ما تمسک به اصل عدم در فرض عدم عدالت فقهی نیز قابل مناقشه است؛ زیرا هر گاه اق

نسبت بین عدالت فقهی وقتی ل است. ضمنا طرح این اصچه جای  -که میرساند   -را به قرار برساند 

و آن چه ما به دنبال اثبات آن هستیم عام و خاص من وجه است؛ از این رو این اصل به کارش 

آید. وجه عقلی که آخرین وجه بود و ما آن را آوردیم، قابل دفاع است، لکن داللتی بر اعتبار نمی

 عدالت فقهی در قاضی ندارد. 
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