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این اشکال هر چند مورد غفلت صاحبان اندیشه تضییق در تفستر عدالت نبوده است، لکن پاسخی که به آن 

به نظر یم رسد با توجه به معضل فوق تفستر عدالت را نباید به    1کننده نیست. داده اند به هیچ وجه قانع  

د. نباید فراموش کرد که اگر شارع مقدس اصطالیح خاص از عدالت در   ه عبدهللا بن ابر یعفور ستر دست معتتر

یم بایست نصوص  و    نظر داشت با توجه به احتیاج شدید به تفستر آن ، قاعدتا بارها مورد سوال قرار یم گرفت

ش شوند.  ه عبدهللا بن ابر یعفور از عدالت ارائه   متعدد عهده دار تفستر از این رو به نظر یم رسد آن چه معتتر

ی است و اشاره به مرحله عایل عدالت دارد؛ بدون این که عدالت منحرص به آن باشد و   یم دهد، تفستر حداکتر

با این   ارد، عادل نیست و  این را احدی از فقها نیم گوید. حضور نداال مطابق این روایت، کیس که در جماعت 

توضیح معلوم یم گردد که نصوص دال بر اعتبار عدالت در شاهد با نصوص دال بر اعتبار »مرضی بودن«، 

« ،» منافات نداشته وهمگان به یک حقیقت اشاره دارند، بدون .  ..   عفیفا صائنا«، »صلحاء« و »علم منه ختر

 میان باشد. این که تعارضی در 

حاصل تحقیق فوق این خواهد بود که آن چه در شاهد الزم است، این است که صاحب طریقتر مستقیم  

و گفته او قرار و قناعت وجدان  4...   3هوی و هوس او را از داوری و شهادت به حق باز ندارد، مرضی باشد  2باشد. 

آورد. البته این نظریه در تفستر »عدالت« لوازیم دارد که باید در جای مناسب، مورد گفتگو واقع شود؛ مثل  

، چگونه تفستر یم شود؟(. نستر بودن عدالت؛ )آن وقت سوال یم شود در مثل امام جماعت، عدالت   نستر

راد عادل و توسعه مفهویم آن نیست؛ بلکه گاه نسبت به تفستر این نظر فقط تکثتر اف  گفتتی است که الزم

د!   معروف اضیق است؛ مثال کثتر الخطأ والنسیان و خییل ساده را نیم گتر

تب بر »عادل« را بر در واقع به معنای لغوی و عرقی »عدالت«، این افراد، عادل نیستند   و نباید آثار فقیِه متر

تب کرد.   ایشان متر

ی آن را قبول داریم    –ناگفته نماند اعتبار عدالت در شاهد هر چند مورد اتفاق است   لکن تفستر عدالت    –و ما نتر

ه عبدهللا بن ابر یعفور است. در    ر به آن چه امروزه مشهو  است پایگاه علیم محکیم ندارد؛ بلکه متخذ از معتتر

ن عدالت به معنای وسیع تری معنا شده است صحیح نیست؛ از این رو در کلمات گذشتگاحایل که این اتخاذ  

و بریحی کسان که از  عدالت، تفستر مضیق ارائه داده اند، توسعه در راه کشف آن داده اند! تا جابی که گاه اصل  

ت نباشد    –را در مسلمان عدالت قرار داده اند یا رصف ظاهر الصالح بودن   را کاشف    – هر چند مستند به معاشر

 5چنان که بریحی نفس این امر )ظاهر الصالح بودن( را عدالت  دانسته اند.  از آن دانسته اند؛

 

 

 
فقیه و  الصالح بودن، راه تعبدی برای کشف عدالت    ظاهر رصف  . از جمله گفته شده: اسالم یا  330  و   329.ر.ک: همان، ص    1

یع نیم تواند   وع بر معنا است!در واقع، طریق کشف یک واقِع شر یع است! در حایل که راه تعبدی، بدون توسعه در واقِع مشر شر
وع است. فتامل. هر  تعبدی باشد و   گونه توسعه در طریق، توسیع در واقِع مشر

 لحکم باالستواء. .المرضی المستوی الطریقة: ما قام قی النفوس انه مستقیم الحکم بالحق، ا 2
 . الذی ال یمیل به الهوی فیجوَر قی الحکم، الواقی للحق قی حکمه.  3
 . مرضی یقنع به.  4
 العدالةالشیخ االنصاری، .  5

ی
 (. 326، ص المکاسب)چاپ شده در   رسالة ف
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یط که وثوق و اطمینان آورد( در   د، اعتماد عقال به ختر ثقه )به شر نکته دیگری که نباید مورد غفلت قرار گتر

که صورت    ، کاری، الزم بود آن را در نصوص بیان کند گاه شارع مقدس طریقر جز این داشتشهادت است و هر 

نگرفته است! با این توضیح باید گفت: آن چه در شاهد معتتر است، این است که از گفته او وثوق و اطمینان  

 حاصل شود و عدالت به معنای متداول فقیه آن الزم نیست. 

آن چه بیان گردید، برریس اعتبار یا عدم اعتبار عدالت فقیه در شاهد بود. اما از جهت اعتبار تعدد و عدم آن  

جز در مواردی خاص مثل رؤیت هالل که دلیل بر اعتبار تعدد    -باید گفت: چنان که بسیاری از فقها گفته اند  

 6ر این صورت الزم است. دلییل بر اعتبار نداریم؛ هر چند ضمیمه شدن قسم د - وجود دارد 

از جهت جنسیت باید گفت: بدون شک موارد مختلف است؛ از این رو در مواردی بر اعتبار مرد بودن و در  

ی مختلف اکتفا  عدم  :  است. هر چند ظاهرا یم توان گفت  فیه  مواردی بر عدم اعتبار آن اتفاق است و مواردی نتر

شود، مورد وفاق همگان است. منشأ این اتفاق   قول یک زن در شهادت، هر چند قسم مدیع هم ضمیمه  هب

 شاید بریحی آیات و نصوص دیتی است که شهادت دو زن را در حکم شهادت یک مرد تلقر کرده است. 

البته نصف انگاری شهادت زن، به عنوان دلیل قضابی است و اال به عنوان اماره قضابی )رایه برای حصول علم  

( ممکن است از شها   دت مرد بیس جلوتر باشد. یا اطمینان قاضی

3.7   
ر

اف ایط کارشناس و سیاست افتر  شر

آن  در  ملحوظ  رویکرد  لکن  ایم؛  قبال گفتگو کرده   ، تجربر آزمایشات  و  نظر کارشناس  مورد  رویکرد در  با  جا، 

اقر میتوان با قاطعیت گفت:  اقر نبود، نسبت به رویکرد افتر  سیاست افتر

اق و واگرابی نسبت به این نهاد و جود دارد و در حایل که ممکن است دعاوی مایل را با آزمایش و امثال   امکان افتر

حکم به ضمان مایل نمود؛ اثبات دعاوی کیفری را نپذیرفت و بر راه های ویژه تاکید    –بالطبع    –آن قبول کرد و  

وع از طریق  کرد.   م ثابت شود، حکم به ضمان مهر مثال هر گاه مقاربت اکرایه غتر مشر آزمایش خون یا استر

 . وسیعا باز است ،، باب گفتگو . و در این بارهنمیشود ، لکن اجرای حد زنا میشود المثل یا ارش البکاره 
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