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Abstract
The jurisprudence of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) 

arose from the bosom of revelation, watered from the teachings of 
the Prophet Muḥammad and Imām ‘Alī (peace be upon them) and 
enriched by the tireless efforts of the students of Imām al-Ṣādiq 
(peace be upon him), including the efforts of Āyatollāh Ḥāʼirī. 
This study was written on the occasion of the 100th anniversary of 
the establishment of the Ḥawzah al-ʿIlmīyyah and honouring its 
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founder. It is a study which uses the library method related to the 
topic of justice from the point of view of jurisprudence based on 
whether the description of malakah (disposition) and muruwwat is 
one of the elements of justice or not. Whether avoiding ṣaghāʼir 
(minors) involved in it or not? Thereby, after the conceptualization 
of justice from the aspect of words and terms, various bases of 
jurists have mentioned the definition of justice and their basis of 
taking a step on the straight path of shar’ has been emphasized. 
Other bases, including the basis of the interference of the malakah 
and muruwwat in justice, have been criticized under the title 
of innovation of the article. In conclusion, they have accepted 
the division of sin into major and minor, and have arranged 
jurisprudential effects on it, including the termination of justice by 
committing a minor sin.

Keywords: Justice of Jurisprudence, Disposition and Justice, 
Minor Sin, Major Sin.
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مقالۀ پژوهشی

بازشناسِی ملکۀ عدالت در قلمرِو فقه با رویکرد 
مبانِی محّقق حائری؟هر؟1

محمدزروندیرحمانی
mzarvandi2@gmail.com :دانشیار جامعة المصطفی العالمیة قم. قم- ایران. رایانامه

تاریخ دریافت: 1401/07/15؛ تاریخ پذیرش: 1401/08/12

چکیده
تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانه ای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه 
و پاسداشــت مقام علمی آیت الله حائری نگاشته شده اســت. پرسش اصلی نگارنده در 
ارتباط با ملکۀ عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسش ها است که آیا وصِف ملکه و مرّوت از 
مقّومات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس 
از مفهوم شناسِی عدالت در لغت و اصطالح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح 
کید شده است.  شده و به مبنای محّقق حائری مبنی بر گام برداشتن در جادۀ مستقیم شرع تأ
همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مرّوت در عدالت تحت عنوان نوآوری 
در مقاله نقدوبررســی شده است. محّقق حائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را 
پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده  است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره.

کلیدواژه ها: عدالت در فقه، ملکۀ عدالت، گناه کبیره، گناه صغیره.
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مقدمه
یکی از نهادهای ُپربسامد در فقه، نهاد عدالت است. عدالت از دو نگاه مختلف 
در فقه بررســی شــده اســت: یکی مباحث مربوط به قاعدۀ عدالت که در حوزۀ 
ف یعنی ملکۀ عدالت که به عنوان  مقاصدِی فقه مّدنظر است و دیگری وصف مکلَّ
شــرطی برای برخی احکام اســالمی همچون امام جماعت، امام جمعه، مســتحق 
زکات، مســتحق ســهم ســادات، امربه معروف و نهی ازمنکر، وکیل، وصّی، اقرار، 
مفتی، قاضی، راوی و شاهد ذکر شده است. در آیات و روایات نیز به این دو مسئله 
ف یا به  پرداخته شــده اســت. در نوشــتار فرا رو، عدالت به عنوان وصفی برای مکلَّ
تعبیری ملکۀ عدالت مّدنظر است. محّقق حائری )مؤسس حوزۀ علمیۀ قم( یکی از 
بزرگان این عرصه در آثار فقهی خود به ملکۀ عدالت توجه ویژه داشته و از آن سخن 
گفته است. البته ایشان این مسئله را بیشتر در مبحث نماز جماعت مطرح کرده اند. 
ازاین رو نظرات ایشــان از کتاب صالة که تألیف خودشــان است گزارش می شود. 
ازآنجاکه عدالت در فقه با نقدوبررسی مباحثی ازقبیل دخالت و عدم دخالت وصف 
ملکه، مــرّوت و ترک گناه صغیره در تحقق عدالت، ارتباط وثیق دارد و از ســوی 
فقها در هر یک از این مباحث اختالف دارند؛ لذا دیدگاه خاص ایشان دربارۀ ملکۀ 
عدالت و تمایز وی با مشهور فقها دراین باره موجب شد، نویسنده به بررسی و تحلیل 

دیدگاه ایشان بپردازد.

پیشینۀ بحث
دربارۀ عدالت در فقه از دو زاویه سخن گفته شده است: قاعدۀ عدالت و ملکۀ 
عدالت، و هر یک از این دو نیز دارای پیشــینه هایی در پژوهش های معاصر هستند. 
اما با توجه به اینکه نوشتار حاضر، در پی بررسی ملکۀ عدالت به عنوان وصفی برای 
ف است، نسبت به پیشینه شناسِی این مسئله باید گفت: سابقۀ بحث عدالت به  مکلَّ
تاریخ فقهای صدر اول برمی گردد؛ زیرا به مناسبت بحث از عناوین مرتبط با عدالت 
ازجمله: نماز جماعت، بحث از عدالت هم به میان آمده است. ازاین رو، بیشتر آن 

فقها تا عصر حاضر به این بحث از دو حیث پرداخته اند:
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الف( اصل شــرطیِت »عدالت« در برخی از احــکام ازجمله جواز اقتدا به امام 
جماعت؛

ب( بحــث از اینکــه تحقق عدالت، متوقف بر حصول ملکۀ عدالت هســت یا 
خیر؟

برخی از منابع قابل توجه بحث عبارت اند از: جواهُر الکالم )مرحوم نجفی(؛ تحریُر 
الوسیله )مرحوم حضرت امام خمینی(؛ تعالیق مبسوطه )اسحاق فیاض(؛ التنقیه )محقق خویی(؛ 
جامع المدارک )مرحوم بحرانی(؛ الحدائق )مرحوم طباطبایی(؛ العروُة الوثقی )مرحوم سیدکاظم 
طباطبایی یزدی( و مستمســک عــروه )مرحوم حکیم(. در این رابطه مقاالتی نیز به رشــتۀ 
تحریر درآمده اســت ازجمله: مقالۀ »العدالة فی الفقه« نوشتۀ سیدرضا صدر؛ مقالۀ 
»مفهوم شناسی واژۀ عدالت در فقه امامیه« نوشتۀ زین العابدین نجفی؛ مقالۀ »عدالت 
نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران« نوشتۀ علی اکبر ایزدی فرد و دیگران؛ اما 
نسبت به دیدگاه محّقق حائری  - که متمایز با دیدگاه مشهور است-، اثر مستقلی پیدا 
نشد. بنابراین امتیاز این مقاله بر دیگر پژوهش ها عبارت است از اثبات عدم دخالت 
ملکــه، مرّوت و اجتناب از گناهان صغیره کــه در پاره ای از موارد محّقق حائری به 
ادعایی بسنده نموده و دلیلی بر اثبات آن اقامه نکرده است؛ اما نگارنده سعی کرده 

است با بیان ادله ای دیدگاه ایشان را مستدل کند.

مفهوم لغوِی عدالت
بی گمان مفهوم شناســی واژۀ عدل، تأثیر زیادی در رســیدن به تعریف و معنای 
اصطالحــی آن از دیدگاه فقها دارد. ازاین رو توجه بــه نظرات صاحبان کتاب های 
فرهنگ الزم است. برای عدل در لغت، تعاریفی ارائه شده است. برخی عدل را به 
معنای کسی که گفتار و قضاوت او مورد رضایت مردم و نیز کسی که به حق حکم 
می کند دانسته اند )فراهیدی، 1409ق،  107/2(؛ برخی دیگر از اهل لغت، عدل را به معنای 
میانه روی در امور دانســته اند )فیومــی، 1405ق، 541/2( و برخی دیگر، عدل را به معنای 
استواری و استقامت دانسته اند، به گونه ای که هوای نفس نتواند شخص را منحرف 
و موجب حکم به جور شود )ابن اثیر، 1397، 190/3(. برخی نیز دو معنای اخیر را برای 
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عدل بیــان کرده و آن را ضّد جور و به معنای اســتقامت و میانه روی برشــمرده اند 
)الخوزی الشرتونی، 1371ق، 95/2(.

از مجموع نظرات اهل لغت اســتفاده می شــود، مادۀ عــدل و عدالت به معنای 
حرکت مستقیم و دور از افراط وتفریط بودن یعنی میانه روی است.

مفهوم اصطالحِی عدالت
محّقق حائری پس از بیان اعتبار عدالت در امام جماعت، در مقام بیان حقیقت 

عدالت، به مبانی و نظرات مختلف اشاره می کند و دراین باره می نویسد:
فقها در بیان حقیقت عدالت، اختالف کرده اند و نظراتی دارند؛ ازجمله:

1. عدالت، حالت نفســانی است که موجب همراهی با تقوا می شود؛ 2. حالت 
نفســانی که موجب تقوا و مرّوت می شــود؛ 3. رهاکردِن گناهان؛ 4. ترک گناهاِن 
کبیره، هرچند ناشــی از ملکه نباشد؛ 5. اســتواری در برابر گناه که ناشی از ملکه 

باشد )محّقق حائری، 1362، 516(.
همان گونه که مالحظه می شــود محّقق حائری به پنج مبنا اشــاره داشــته  است. 
برای روشن شــدِن مبانی و توضیح کالم ایشــان، شایسته است هریک از این مبانی، 
شناســایی و فرق آن ها بیان و صاحبان آن ها تبیین شود. در پایان ضمن نقدوبررسی، 
بایســته است آنچه می تواند در تأیید و استدالل نظر وی مؤثر باشد، بیشتر موردتوجه 

و دقت قرار گیرد.

مبنای اّول
عدالت، عبارت است از حالت نفسانی که سبب همراهی تقوا باشد. بسیاری از 
فقیهان این مبنا را پذیرفته اند؛ ازجمله عاّلمه در ارشــاُد األذهان در مقام بیان شــرایط 
شــاهد می نویسد: شــرط چهارم شاهد، عدالت اســت و آن عبارت است از هیئت 
راســخه در نفس که موجب همراهی تقوا می شود و با ارتکاب گناهانی که خداوند 
وعدۀ آتش)عذاب( داده اســت زوال می پذیرد )عالمه حلــی، 1410ق،  156/2(. افزون بر 
عالمه، بسیاری از فقهای دیگر به این مبنا اشاره کرده اند. مقدس اردبیلی این قول را 
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به مشــهور فقها نسبت داده است و می نویسد: مشهور فقها در اصول و فروع بر این 
باورند که عدالت، ملکه ای اســت راسخ در نفس که موجب همراهی تقوا می شود 

)مقدس اردبیلی، 1405ق، 311/12(.

مبنای دوم
دیــدگاه دوم در کالم حائــری، همان نظر اّول اســت به اضافۀ عنــوان مرّوت. 
یعنی عدالت، حالتی نفســانی اســت که موجب همراهی تقوا و مرّوت می شــود. 
مقدس اردبیلی این مبنا را به برخی از فقها نســبت داده و می نویسد: عدالت در نظر 
مشــهور فقها در مباحث اصول و فروع، عبارت اســت از ملکه راســخ در نفس که 
موجب همراهی تقوا به سبب رهاکردن گناهان کبیره و تکرارنکردن گناهان صغیره 
می شــود و برخی افزون بر تقوا، مرّوت را افزوده اند. فقهــای دیگری نیز این مبنا را 

پذیرفته و بر آن استدالل کرده اند )همان(.

مبنای سوم
صاحبــان این نظر، رهاکــردن تمامی گناهان )کبیره و صغیره( را شــرط تحقق 
عدالت دانسته اند؛ مانند: ابی الصالح حلبی که می نویسد: در صحت شهادت علیه 
مســلمان، عدالت شرط اســت و حکم با شهادت درصورتی که شــاهد بالغ، عاقل 
و معتقد به خدا باشــد و تمامی گناهان را رها کند، ثابت می شــود )ابی الصالح حلبی، 

1403ق، 433(.

مبنای چهارم
مبنــای بعدی در کالم محّقق حائری، این اســت که عدالت یعنی ترک گناهان 
کبیره. ازجمله صاحبان این مبنا، عالمه مجلســی اســت که حتــی این دیدگاه را به 
مشهور نیز نسبت داده است. وی می نویسد: معنای مشهور عدالت، عبارت است از 
ترک گناهان کبیره و اصرار نورزیدن بر گناهان صغیره )عالمه مجلسی، 1403ق، 25/85(؛ 

زیرا اصرار بر صغیره سبب ارتکاب کبیره می شود.



194

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی 28
پاییز  1401

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مبنای پنجم
این مبنا همان مبنای ســوم اســت، با این تفاوت که ترک گناهان باید ناشــی 
از قوۀ ملکه باشــد؛ برخالف مبنای ســوم که مالک، ترک گناه است هرچند به 
ســبب عجز و ناتوانی باشــد. شــیخ انصاری این مبنا را به برخی از فقهای صدر 
اول نســبت داده است. شــیخ انصاری دراین باره می نویسد: »ظاهر کالم مؤلف 
کتاب المقنعه )مبنای پنجم اســت(؛ زیرا گفته که عادل کسی است که به تدّین 
و پرهیــزگاری و خودداری از گناهان معروف باشــد. پرهیــزگاری و خودداری 
از گناه ممکن نیســت مگر از حالت نفســانی؛ زیرا میان خودداری و ترک فرق 

است« )شیخ انصاری، 1414ق، 7(.

مبنای آیت الله حائری یزدی ؟هر؟
پس از مستندسازی بیانات محّقق حائری، اکنون مبنای ایشان دربارۀ حقیقت و 

ماهّیت عدالت از چند جهت بررسی می شود.
الف( روایِت مبّین در ماهیت عدالت 

هرچند روایات مربوط به ماهیت عدالت فراوان است؛1 اما محّقق حائری مهمترین 
آن ها را صحیحۀ ابن ابی یعفور می داند. ازاین رو تمام آن را گزارش و ســپس مطالبی 
را از آن اســتفاده کرده و ازآنجاکه بیشــتر فقرات روایت مورد اســتفاده اســت، در 
این بخش، ابتدا متن روایت بیان می شــود و پس از آن مطالب مستفاد، نقدوبررسی 

خواهد شد.
عبــداهّٰلل بــن أبی یعفــور می گوید به امــام صادق؟ع؟ عرض کــردم: عدالت 
شــخص، میان مسلمانان با چه میزان شناخته می شــود تا قبول شهادتش بر له و یا 
علیه آن ها جایز باشــد؟ امام؟ع؟ فرمود: ظاهرنبودِن عیبی که منافی عدالت باشد 
و پاکدامنی و خودداری در مقام خوردن و شــهوت و دســت نیازیدن به مال غیر 
و نگهداری زبان از ناشایســت و نابایســت و اینها همه شــناخته می شود، به ترک 

1 . شیخ حّرعاملی در وسائُل الشیعه، ج18 بابی را با عنوان »مایعتبر فی الشاهد من العدالة« گشوده و در آن 23 حدیث 
گزارش کرده است و حدیث اّول که طوالنی ترین آن هاست صحیحه ابن ابی یعفور است.
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کبائری که خداوند وعدۀ آتش بدان داده اســت؛ مثل شرابخواری و عمل منافی 
عّفت و رباخواری و آزار پدر و مادر و فرار از جبهۀ جنگ بدون اذن امام و سایر 
کارهایی از این قبیل، و آنچه بر همۀ این ها دلیل اســت آن اســت که از زشــتی ها 
چنــان خود را محفوظ   نگه دارد که بر مســلمانان حرام باشــد. پاره ای از لغزش ها 
و اشــتباهات را در غیبتش باز گویند یا از باطنــش تفتیش کنند و بر آن ها واجب 
باشــد که در همه جا از او دفاع کنند. یعنی اگر کســی نسبت ناروایی به او داد از 
حّقش دفاع کنند و عدالتش را بر دیگران گوشــزد نمایند و او را متعّهد به حضور 
اّول وقت در جماعــت نمازهای پنج گانه ببینند و جز در مواقع عذر، او را از نماز 
غایب نبینند و چون مداومت و حضور وی به نمازهای پنج گانه در جماعت دیده 
شــد، وقتی از حال او از همگان و هم محّلی هایش پرســیده شود خواهند گفت ما 
جز خیر و خوبی و صالح از وی ســراغ نداریم، همه وقت مواظب نماز و مراقب 
اوقات آن اســت و در مسجد حضور دارد. این چیزها موجب می شود که شهادت 
و عدالتش میان مســلمانان جایز و ثابت باشد، و این برای آن است که نماز، خود 
ســاتری بر زشــت کاری ها و عیب ها و کّفارۀ گناهان و بزهکاری ها اســت. آخر 
چگونه کسی می تواند به نمازخواندن کسی شهادت دهد که در مسجد و جماعت 
حاضر نمی شــود و حضور و شرکت در جماعت مسلمانان را متعّهد نیست! اساسًا 
نمــاز جماعت برای این آمده تا نمازخوان از تارُک الّصالة معلوم باشــد و آن که 
مراقب اوقات نمازش هســت از آن که نمازش را ضایع و در غیر وقت می خواند، 
معلوم و جدا بشــود. چنانچه این نبود از کجا می شــد کســی به صالح و خوبی 
دیگری شــهادت دهد؛ زیرا آن که نماز با مســلمانان نمی خواند چه خیر و خوبی 
در اوست؟ آری رسول خدا؟ص؟ وقتی تصمیم گرفت که بر سر کسانی که به نماز 
جماعت حاضر نمی شــدند خانه شــان را آتش زند، با اینکه در میان آن ها کسانی 
بودند که نماز می خواندند؛ اما نماز ُفرادا و در خانۀ خود، از آن ها قبول نمی کرد، 
حال چگونه عدالت یا شهادت کسی که خداوند و پیامبرش حکم بسوزاندن خانۀ 
او بر سرش کرده اند، پذیرفته شود؟ به راستی که رسول خدا؟ص؟ می فرمود: پذیرفته 
نیســت نماز کسی که در مســجد مســلمانان به نماز حاضر نشود؛ مگر از جهت 
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مرض یا عّلتی دیگر )حّرعاملی، 14010ق، 288/18(.1

ب( مراد روایت، عدالت به حمل اّولی یا به حمل شایع
محّقق حائری بر این باور اســت که روایت ابن ابی یعفــور در مقام تبیین مفهوم 
عدالــت )معرفــی منطقی( نیســت؛ بلکه در مقــام تبیین عدالت خارجی اســت. 
به عبارت دیگر آنچه در این صحیحه دربارۀ عدالت بیان شده، عدالت به حمل شایع 
)عدالت خارجی( است نه عدالت به حمل اّولی )مفهوم لفظی عدالت( )محّقق حائری، 
1362، 517(. ایــن مبنا ثمرات فقهی دارد؛ ازجمله اینکه اگر بدانیم شــخصی پاره ای 
از گناهان را ترک می کند و پاره ای از آن ها را اگر موقعیت انجام آن ها فراهم شــود 
تارک نیســت؛ بنابر اینکه روایت در مقام تبیین مفهوم عدالت باشد باید بگوییم این 
شــخص عادل اســت و بنابراین که روایت تنها آثار و عالئم عدالت خارجی را بیان 

کند این شخص عادل نیست. 
همچنین اگر بدانیم شــخصی در یک مکان که اسباب انجام گناه فراهم نیست 
تارک است و در مکان دیگر که اسباب گناه فراهم است تارک گناه نیست؛ بنابر مبنای 
اول باید بگوییم این شخص در یک مکان، عادل و در مکان دیگر، غیِر عادل است. 
برخــالف مبنای دوم که در هر دو مکان عادل نیســت؛ زیرا آنچه در روایت دربارۀ 
عدالت گفته شد به عنوان عالمت و اماره است و جنبۀ طریقیت دارد نه موضوعیت. 

1. محمدبن علی بن  الحســن باســتناده عن عبدالله بن أبی یعفور قال: بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل 
شــهادته لهم وعلیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وکف البطن والفرج والید واللسان ویعرف باجتناب الکبائر التي 
أوعد الله علیها النار من شرب الخمر، والزنا والربا وعقوق الوالدین، والفرار من الزحف، وغیر ذلك، والداللة علی ذلك 
کله أن یکون ساترًا لجمیع عیوبه، حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلك من عثراته وعیوبه وتفتیش ما وراء ذلك، ویجب 
علیهم تزکیته وإظهار عدالته في الناس، ویکون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهن وحفظ مواقیتهن بحضور 
جماعة من المسلمین، وأن ال یتخلف عن جماعتهم في مصالهم إال من علة، فإذا کان کذلك الزما لمصاله عند حضور 
الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبیلته ومحلته قالوا: ما رأینا منه إال خیرًا مواظبًا علی الصلوات متعاهدا ألوقاتها في 
مصاله فان ذلك یجیز شهادته وعدالته بین المسلمین، وذلك أن الصالة ستر وکفارة للذنوب، ولیس یمکن الشهادة علی 
الرجل بأنه یصلی إذا کان ال یحضر مصاله ویتعاهد جماعة المسلمین، وإنما جعل الجماعة واالجتماع إلی الصالة لکي 
یعرف من یصلی ممن ال یصلی، ومن یحفظ مواقیت الصالة ممن یضیع، ولوال ذلك لم یمکن أحد أن یشهد علی آخر 
بصالح، ألن من ال یصلی ال صالح له بین المســلمین، فان رسول الله صلی الله علیه وآله هم بأن یحرق قوما في منازلهم 
لترکهم الحضور لجماعة المسلمین، وقد کان فیهم من یصلی في بیته فلم یقبل منه ذلك، وکیف یقبل شهادة أو عدالة 
بین المسلمین ممن جری الحکم من الله عّزوجّل ومن رسوله صلی الله علیه وآله فیه الحرق في جوف بیته بالنار، وقد کان 

یقول: ال صالة لمن ال یصلی في المسجد مع المسلمین إال من عّلة.
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ازاین رو، هــرگاه بدانیم ذوالطریق)عدالت( وجــود خارجی ندارد حکم به نبود 
عدالت می شود، هرچند طریق باشد )محّقق حائری، 1362، 517(؛ زیرا از نظر ُعقال طریق 
تا زمانی اماره و عالمت ذوالطریق)عدالت( است که علم به مخالفت نداشته باشیم. 
در این بحث محقق مؤلف در مقام رّد نظریۀ برخی از بزرگان ازجمله شیخ انصاری 
بوده چون شیخ بر این باور است که امام؟ع؟ در جواب پرسش از »بم تعرف عدالة 
الرجل بین المســلمین حتی تقبل شــهادته لهم و علیهم« با جملۀ »أن یعرفوه بالستر 
والعفاف و کف البطن« در مقام تبیین مفهوم عدالت و تعریف منطقی آن اســت. 
ایشــان می نویســد: نتیجه اینکه این ســه وصف، در اصطالح اصول ازقبیل معّرف 

منطقی عدالت است نه معرف شرعی )محّقق حائری، 1362، ص516(!

ج( بیان دیدگاه
پس از بررسی محتوای روایت و نقد محّقق حائری به کسانی که روایت در مقام 
تعریف منطقی عدالت دانســته اند، وی به بیان دیــدگاه خود پرداخته، مفهوم عرفِی 
»عدالت« را استقامت در جادۀ شرع دانسته است و می گوید: عدالت از نظر عرف 
عبارت اســت از مســتقیم بودن در برابر کجی. ایشــان بر این باور است که مفهوم 
شرعِی عدالت، هماهنگ با مفهوم عرفی است و دراین باره می نویسد: اگر در کالم 
شــارع عدالت آمده بی گمان مقصود، بودِن در راه شرع که ناشی از حالت نفسانی 
است می باشد و این حالت تدّینی است که موجب انجام واجبات و ترک محرمات 
است )محّقق حائری، 1362، 516-517(. از این عبارت استفاده می شود، نظر ایشان در باب 
تعریف عدالت با توجه به اینکه ملکه و مرّوت را در مفهوم عدالت دخیل نمی داند، 

همان مبنای اول است.

د( مراحل شناخِت عدالت
محّقق حائری در گام بعد و پس از تعریف عدالت، برای شــناخت و پی بردن به 

عالئم عدالت )همانند سّر و عفاف و ترک گناهان(، سه راه را مطرح می کند:
1. معاشرت و هم نشینِی کامل در تمام حاالت؛ اما ازآنجاکه تحصیل عدالت از 
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این راه مشکل و نادر است، شارع راه های دیگر را تعیین کرده است.
2. رعایت ِ این عالئم و صفات )انجام واجبات، ترک گناهان و...( در مأل عام و 
جلوی چشم دیگران. شارع مقدس ترک این گناهان را میان مردم عالمت ترک آن ها 

در خلوت نیز قرار داده و چنین شخصی از نظر شارع عادل است.
3. راه ســوم، برای کسی است که هیچ گونه معاشرتی با اشخاص جز در اوقات 
نماز ندارد و آن، عبارت اســت از شــرکت در نماز جماعت، زیرا این کار سه فایده 
دارد: اول اینکه ترک جماعت بی عذر اگر ِاعراض محســوب شود، یکی از گناهان 
بزرگ اســت؛ بنابراین تارک حضور در نماز جماعت، چنانچه بی عذر باشد، عادل 
نیست. دوم اینکه: اگر کسی نمازش را با جماعت نخواند دلیل بر خواندن نماز در 
خلوت نداریم. ســوم اینکه: حضور در نماز جماعت، دلیل شــرعی است بر اینکه 
چنین فردی واجب را انجام می دهد و محرمات را در خفا ترک می کند )محّقق حائری، 

.)517-516 ،1362

و( دخالت ملکه
ازجملــه مطالب مورد اختالف فقها در مبحث عدالت، این اســت که آیا ملکه 
در تحقق آن دخیل اســت؟ به عبارت دیگر ترک گناهان باید ناشــی از ملکۀ نفسانی 
باشــد؟ و یا هرگونه تَرکی، هرچند از روی عجز و ناتوانی یا نبودن ســبب گناه، در 
تحقق عدالت، کافی است؟ محّقق حائری بر این باور است هرچند برخی از عالیم 
و عناوینی که در روایت مطرح شــده به نوعی بر ملکه داللت دارد؛ لیکن به معنای 
تدّین و ترک گناه از ملکه ای که در نفس رسوخ کرده است  ـ که مقصود فقهاست ـ 
نیســت. وی می نویسد: عنوان های ذکرشده در پاسخ ســؤال از عدالت در روایت 
هرچند دربردارندۀ ملکه است؛ اما بر ملکۀ ویژه ای که عبارت از ملکه ای است که 
در نفس رســوخ کرده و موجب ترس از عذاب الهی   جّلت عظمته می شود، داللت 

نمی کند )محّقق حائری، 1362، 517(.
محّقق حائری بر این مدعا دلیل اقامه نکرده است؛ ازاین رو، جهت اثبات این باور 
ابتدا باید نظر کسانی که ملکه را در تحقق عدالت دخیل می دانند نقدوبررسی شود. 
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ازآنجاکه بیشــترین ادلۀ دخالت ملکه در مفهوم عدالت در عبارت شــیخ انصاری 
آمده است؛ لذا کالم ایشان موردتوجه قرار می گیرد. 

شــیخ انصاری در مقام بیان نفی اکتفا به ُحســن ظاهر و استقامت ظاهری برای 
کید بر دخالت عنصر ملکه در تحقق آن، به 5 ادلۀ زیر تمســک  تحقق عدالت و تأ

ُجسته است:
 1. اصل: شــیخ انصاری ادعا می کند که: »بــر مبنای دخالت ملکه در عدالت، 
اصل داللت می کند« )شــیخ انصــاری، 1414ق، 11(. وی در تبیین مقصودش از اصل و 
چگونگی داللت چیزی نگفته  اســت؛ اما بعید نیســت که مقصود این باشد که با 
تحقق ملکه، یقین به تحقق عدالت داریم، ولی با نبودن آن، شک در تحقق عدالت 

داریم؛ ازاین رو، اصِل عدم تحقق عدالت جاری است.
پاســخ: در صورتی این گفته درست خواهد بود که دلیلی بر تعیین وظیفه وجود 
نداشــته باشد و نوبت به شک برســد؛ اما ازآنجاکه ادله ای وجود دارد که وظیفه را 
اثبات می کند و نمی گذارد نوبت به شــک برسد این اصل درست نخواهد بود. این 

ادله پس از این خواهد آمد.
 2. ادعای اجماع، در کالم شــیخ بر مبنای ملکه، اجماع شــده اســت. ایشان 
می نویســد: بر قول دخالت ملکه، اتفاق گزارش شــده که داللت بر مدعا می کند 

)همان(.
پاسخ: اواًل: با وجود مبانی و نظریات گوناگون، ادعای اجماع نادرست است؛ 
ثانیًا: بر فرض قبول اجماع، بی گمان این اجماع مدرکی و مســتند به روایات است؛ 

پس حجت نیست.
 3. اخبــار وثوق به دین: دلیل ســوم در کالم شــیخ، روایات اســت. ایشــان 
می نویســد: روایاتی که بر اعتبار وثوق به دین امام جماعت و پرهیزگاری او داللت 
دارد،1 بــر لزوم ملکه در تحقق عدالت نیــز داللت می کند؛ زیرا چنین وثوقی تنها با 

1. ازجمله روایت یزید ابن حماد: عن ابی  الحسن ؟ع؟ قال: قلت له أصلی خلف من ال أعرف؟ فقال: ال تصّل إال خلف 
من تثق بدینه. )وســائل الشــیعه، باب 12، از ابواب صالة الجماعة، ج1، ص395. از امام ابوالحســن پرســیدم آیا نماز 
جماعت پشت سر کسی که نمی شناسم بخوانم؟ حضرت فرمود: جز به کسی که اطمینان به دینش داری، اقتدا نکن.
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ترک گناهان در تمام عمر حاصل نمی شود، مگر با وجود ملکه ترک گناه، که مورد 
علم یا گمان باشد )همان(.

پاسخ: آنچه در پاسخ این استدالل ممکن است گفته شود عبارت است از اینکه 
اواًل: حصول وثوق و اطمینان به دین افراد، بســتگی به وجود ملکه ندارد؛ بلکه این 
اطمینان با ترک گناهان حاصل می شــود، هرچند ناشی از انگیزه های دیگر همانند 
ترس باشد؛ ثانیًا: ملکۀ ترک گناه یا انجام واجبات، گاهی ناشی از ترس از عذاب یا 

جلب رضایت خدا و گاهی ناشی از انگیزه های دیگر است.
 4.  اخبار داّل بر شــرایط شــاهد: دلیل چهارم، روایاتی است که داللت دارد، 
شاهد باید مورداطمینان و اهل صالح باشد. شیخ انصاری دراین باره می نویسد: دلیل 
بر دخالت ملکه در عدالت، روایاتی اســت که داللت بر اعتبار صفاتی در شــاهد 
صفت اطمینان )مانند امین، عفــت، صیانت و اهل صالح بودن( دارد1 و با توجه به 
اینکه اجماع قائم اســت بر اینکه بیشــتر از عدالت در شاهد و امام جماعت چیزی 
الزم نیســت، پس میان وجود مســتمر این اوصاف و ملکۀ عدالت، مالزمه اســت 

)همان(.
پاسخ: روایات مّدنظر شیخ بر مدعا داللت ندارد؛ چون واضح است هیچ یک از 
این صفات ربطی به ملکه ندارد؛ زیرا صفت امین بودن همانند وثوق به دین، ممکن 
اســت از انگیزه ها و راه های دیگر حاصل شــود. صفات دیگر نیز تالزمی با وجود 

ملکه ندارد؛ زیرا ممکن است انگیزه های دیگری در کار باشد.
 5. صحیحۀ ابن ابی یعفور: آخرین دلیل در کالم شیخ، تمسک به صحیحۀ ابن 

ابی یعفور است که به تفصیل پیش ازاین بررسی شد.
شیخ انصاری می نویسد: »ازجمله ادله بر اعتبار ملکه در تحقق عدالت، صحیحۀ 
ابن ابی یعفور است؛ زیرا صفات ستر، عفاف و خودنگه داری که وصف نفسانی اند؛ 
معّرف عدالت واقع شــده اند. ازاین رو باید مساوی با عدالت باشند زیرا نباید اخّص 

از معرف باشد. هرچند گاهی معّرف اعّم از معرف است« )همان، 12(.

1. برخی از این صفات در روایات وسائل الشیعه، ج18، باب3،32،41، ابواب الشهادة، باب شهادت آمده است.
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پاسخ: به نظر می رسد این استدالل ناصحیح است؛  زیرا مبتنی است بر اینکه:
اواًل: امام در مقام تبیین و تفسیر مفهوم عدالت باشد، به عبارت دیگر، روایت در 
مقام تعریف منطقی )حّد و یا رسم( باشد؛ درحالی که بسیاری از فقها ازجمله مؤلف 
محقق بر این باورند که امام؟ع؟ از پرســش سائل چنین فهمید که مفهوم عدالت را 
می داند و تنها از راه ها و عالیمی که او را به آن مفهوم رهنمون می شــود می پرســد، 
ایشــان می نویسد: »ظهور روایت در این اســت که امام در مقام شناساندن عدالت 
خارجی اســت نه مفهوم عدالت، و حمــل روایت بر تعریف منطقی، خالف ظاهر 
است. چون سائل کم وبیش با مفهوم عدالت آشنا است؛ زیرا عدالت از نظر عرف؛ 
عبارت است از استقامت و استواری در برابر اعوجاج« )حائری یزدی، 1362، 517(. مؤید 
ایشــان عبارت است از تعبیر »بم تعرف عدالة الّرجل بین المسلمین«. زیرا ظهور در 
اینکه ســائل با مفهوم عدالت آشناســت و از عالیم و آثار آن می پرسد آشکار است 
و اینکه امام در پاســخ، چیزهایی را بیان کرده که عالمت و طریق به وجود عدالت 

است نه مفهوم عدالت که مبرهن است. 
ثانیًا: عناویِن ســتر، عفــاف، کف البطن، الفرج، الید و لســان، بر فرض اینکه 
داللت بر ملکه کند، اعم از ملکۀ دیانت اســت؛ زیرا ممکن اســت صفات نفسانی 
دیگری مانند حّب شــهرت و یا ترس از آبرو، ســبب عفاف و ســتر و کف البطن 
والفرج شود. محّقق حائری دراین باره می نویسد: این عناوین مذکور در جواب سائل 
هرچند دربردارندۀ ملکه است ولی بر ملکۀ خاصه که عبارت است از تدّین و ترس 
از عذاب خدا داللت ندارد؛ ازاین رو امام؟ع؟ این صفات را طریق و عالمت عدالت 

خارجی قرار داده است )محّقق حائری، 1362، ص517(.
توضیح: حالت نفســانی که موجب انجام واجبات و ترک محرمات می شــود 
گاهی از صفات فضیلت اســت؛ مانند: عشق به خدا و گاهی ترس از خدا یا حیای 
از او یا ترس از جهنم و گاهی ترس از بی آبروشدن میان مردم و گاهی حّب شهرت. 
تمام این عناوین از صفات نفسانی، داخل در مصداق ملکه است، اما برخی اعّم از 
ملکۀ تدین است. بنابراین داللِت عنوان عفاف و ستر و کف البطن بر ملکۀ نفسانی، 

اعّم از ملکۀ تدین و غیر آن است.
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اشکاالت دیگر
افزون بر اینکه ادلۀ نظریۀ دخالت ملکه در مفهوم عدالت ناتمام است، سه اشکال 

نیز بر این مبنا وارد است ازجمله:
 1. اگر ملکه به این معنا باشــد که صدور گناه از شــخص صاحب ملکه دشوار 
باشــد، چنین وصفی نمی تواند مالک و معیار احکام شرعی، به ویژه احکامی باشد 
که مورد ابتالی مردم اســت. مانند عدالت در شاهد، امام جماعت، شاهد طالق؛ 
زیرا اشــتراط عدالت به معنای ملکه در این موارد بسیار کم است و موجب اختالل 

نظام می شود.
 2.  ســیره و روش مسلمانان در روزگار رســول خدا و ائمه؟مهع؟ داللت دارد که 
آنان در عدالت، ملکه را شــرط نمی دانسته اند. شــاهد بر این مطلب، روایاتی است 
که داللت دارد اگر برای امام جماعت مشکلی پیش آمد، نمازگزاران دست یکی از 
نمازگزاران را بگیرند و جلوی صف قرار بدهند. ُپرواضح است احراز ملکۀ عدالت 

در چنین مواردی مشکل است )حّرعاملی، 1410، 380/8(.
 3. اگر ملکه در تحقق عدالت شرط باشد، بی شک با انجام گناه و آنچه منافات 
با عدالت دارد )همانند امور خالف مرّوت(، ملکه از بین می رود، حال آنکه با انجام 
گناه یا آنچه خالف مرّوت اســت، پس از توبه، شهادت و امور دیگری که عدالت 
شــرط آن هاست پذیرفته می شود، پس معلوم می شود ملکه در عدالت نقشی ندارد؛ 
اما اینکه بگوییم با توبه، ملکه حاصل می شــود یا گناه، ملکه را زایل نمی کند، اینها 

توجیهات نادرست و غیرقابل پذیرش است.

ه( دخالت مرّوت در مفهوم عدالت
یکــی از مباحث دیگر که صاحب نظران بدان توجه کرده اند، این اســت که آیا 
مروت در مفهوم عدالت ـ  که موضوع یا شــرط صحت برخی از احکام شرعی واقع 

می شود ـ، دخیل است یا خیر؟
محّقق حائری بر این باور اســت که صفت مــرّوت، در عدالت دخالت ندارد. 
ایشــان دراین بــاره ادله ای که می تواند اعتبار مــرّوت را در عدالت ثابت کند مطرح 
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نموده و آن ها را رّد می کند. وی معتقد اســت آنچه می تواند این مدعا را ثابت کند 
مواردی از صحیحۀ عبدالله بن ابی یعفور اســت. مانند: عبارت »بأن تعرفوه بالســتر 
والعفاف و کف البطن والفرج َوالید واللسان و أن یکون ساترًا لجمیع عیوبه«. ایشان 
دربــارۀ اینکه دایرۀ ســتر و عفاف و کف بطن و فرج و ســتر تمام عیوب، افزون بر 
موارد حرام شــرعی، موارد خالف عرفی را نیز درَبرگیرد، در مقام رّد این اســتدالل 
می نویســد: »انصاف این اســت که صحیحه، داللت بر اعتبــار مرّوت در عدالت 
ندارد؛ زیرا صدور کالم از ســوی شارع منصرف به مواردی است که در دین نقص 

و حرام است« )محّقق حائری، 1362، 519(.

نقدوبررسی
مرّوت در لغت، عبارت است از »آداب نفسانی که مراعات آن موجب محاسن 
اخالقی اســت« )فیومی، 1405، 781/2(. همچنین در اصطالح، عبارت است از »ترک 
کارهایــی که موجب ناخوشــایندی و تنفر دیگران اســت« )هاشمی شــاهرودی، 1398، 
638/7(. بی شــک، با توجه به تعریف ارائه شــده، مرّوت جزو عدالت نیست؛ زیرا 
مرّوت به این معنا عبارت است از »اعتدال در قوای سه گانۀ عاقله، شهویه و غضبیه 
که موجب تحصیل فضایل انسانی و اخالقی می شود و نبوِد آن سبب برانگیخته شدن 

رذایل اخالقی خواهد شد«.
برخــی از روایات دربارۀ مــرّوت، به این معنا حمل می شــود. ازجمله حدیث: 
»شش چیز از مروت است، سه تای آن ها در وطن و سه  تای از آن ها در سفر. اما آنچه 
در شــهر و دیار مطرح است: تالوت کتاب خدا، و آبادانی مساجد خدا، و انتخاب 
برادر دینی در راه خداســت و آنچه در ســفر مطرح است: بخشش زاد و توشۀ راه، 
اخالق نیکو، و شوخی کردن است در آنچه گناه نباشد«1 )شیخ صدوق، 1397، 324/1(. 

باید گفت ترک هر یک از این عالمت های مرّوت دو صورت دارد:
الف: گاهی صدور کارهای منافی با مرّوت موجب طعن و آبروریزی و عالمت 

ِه، َو ِعَماَرُة َمَساِجِد  ِتي ِفي َاْلَحَضِر َفِتاَلَوُة ِکَتاِب َاللَّ ا َالَّ مَّ
َ
َفِر َفأ ٌة ِمَن َاْلُمُروَءِة َثاَلَثٌة ِمْنَها ِفي َاْلَحَضِر َو َثاَلَثٌة ِمْنَها ِفي َالسَّ 1. »ِستَّ

اِد َو ُحْسُن َاْلُخُلِق َوَاْلِمَزاُح ِفي َغْیِر َاْلَمَعاِصی«. َفِر َفَبْذُل َالزَّ ِتي ِفي َالسَّ ا َالَّ مَّ
َ
ِه َو أ ْخَواِن ِفي َاللَّ َخاُذ َاْلِ ِه َو ِاتِّ َاللَّ
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کم عقلی نیســت و تنها موجب ناخوشــایندی مردم اســت. بی شک چنین مرّوتی، 
دخیل در عدالت نیست؛

ب: انجاِم کارهای منافی با مرّوت، ســبب آبروریزی و نشانۀ کم عقلی است. به 
نظر می رســد چنین مرّوتی در عدالت معتبر باشــد؛ زیرا این کارها موجب می شود 
مردم به ایمان و دین فرد اطمینان و وثوق پیدا نکنند، درنتیجه به ترک گناهان اطمینان 
حاصل نمی شــود. بنابراین، اطالق کالم محّقق حائری بــر عدم دخالت مرّوت در 

تحقق عدالت، ناتمام است.

ی( دخالت اجتناب از گناهان صغیره در مفهوم عدالت
مطلب دیگِر مورد بحِث محّقق حائری این اســت که آیــا انجام گناهان صغیره 
با عدالت منافات دارد؟ وی به شــدت به نظریۀ مشــهور که انجام صغیره منافات با 
عدالت ندارد اشکال می کند و می نویسد: »این مدعا مشکل است؛ زیرا هیچ کس 
به مرتکب حرام، حاضر نیســت عادل بگوید. چون ارتــکاب گناه هرچند ممکن 
است با بقای صفت نفسانی منافات نداشته باشد، اما عدالت تنها این حالت نیست؛ 
بلکه این حالت درصورتی که موجب همراهی تقوا باشــد عدالت اســت و مرتکب 
حرام به جهت غلبۀ قوای حیوانی، خوف از خدا در او اثر نداشته است« )محّقق حائری، 
1362، 52(. چنان که بیان شد، از نظر محّقق حائری عدالت، حرکت در جادۀ مستقیم 
شــرع یعنی انجام واجبات و ترک محرمات اســت. پس هرچیزی که با این منافات 

داشته باشد، رافع عدالت است.
البته در برابر دیدگاه ایشــان چنان که گذشــت مشــهور، قائل بــه عدم منافات 
انجام صغائر با عدالت هســتند. ایشان ادله ای بر این مدعا داللت دارند که در ادامه 

نقدوبررسی می شود:
 يًما َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخًل َكِر ْر َعْنُكْم َسِيّ  1.  آیۀ ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكِفّ
)نســاء/31(1 که داللت دارد، اگر گناهان کبیره ترک شــود، خداوند گناهان صغیره 

1. )ای اهــل ایمان( چنانکه از گناهان بزرگی که شــما را از آن نهی کرده اند دوری گزینید، ما از گناهان دیگر شــما 
درگذریم و شما را به مقامی نیکو برسانیم.
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را نیز می پوشــاند. معلوم می شــود با ترک گناهان کبیره، خداوند از گناهان صغیره 
می گذرد و ترک گناهان کبیره مانع از تأثیر گناهان صغیره است، پس موجب زوال 

عدالت نیستند.
پاسخ: اواًل: به نظر می رسد این استدالل مبتنی بر این است که تقسیم گناهان به 
کبیره و صغیره پذیرفته شود و ثانیًا: آیه و روایات مربوط به این موضوع داللت دارد 
که خداوند عذابش را از گناهان صغیره نسبت به کسی که از گناهان کبیره اجتناب 
می کند برداشــته است. ازاین رو، این دسته از روایات و آیات، مانند آیات و روایاتی 
است که داللت دارد خداوند به وسیلۀ اعمال صالح، اعمال بد را جبران می کند. اما 
اینکه گناه صغیره، مبغوض شــارع است یا نیست و اینکه موجب انحراف از جادۀ 

مستقیم شرع و موجب رفع عدالت است یا نه، داللت ندارد.
2.  دلیل دوم، عبارتی از صحیحۀ ابی یعفور است که در آن آمده است: »تعرف 
باجتنــاب الکبائــر اّلتی أوعد الله علیهــا النار«. عدالت به دوری کــردن از گناهان 
کبیره ای که خدا بر انجام دادن آن ها وعده عذاب داده اســت شناخته می شود. در 
ایــن فقره از روایت، عدالت به ترک گناهان کبیره تعریف شــده اســت و گناهان 

صغیره در آن نقشی ندارند؛ بنابراین انجام آن ها منافی با عدالت نیست.
پاســخ: اواًل: در صــدر این صحیحه، عدالت به ســتر و عفــاف و کف البطن 
واللســان ... که شــامل ترک تمام گناهان حتی صغیره می شود، تفسیر شده است. 
اگر اشکال شود بنابراین میان صدر روایت و ذیل آن تعارض است، جواب این است 
که تعارض نیست؛ زیرا َصدرش در مقام تعریف عدالت است و ذیَلش در مقام رفع 
عذاب از گناهان صغیره با ترک گناهان کبیره، و لذا در مقام تعریف عدالت نیست؛ 
ثانیًا: این اســتدالل، در صورتی صحیح اســت که روایت در مقام تعریف منطقی و 
مفهومی عدالت باشد؛ اما اگر بگوییم ظهور روایت اقتضا می کند که حمل بر بیان 
عالئم و آثار عدالت شــود، اصاًل نوبت به این اســتدالل نمی رســد. پیش ازاین در 
مبحث بررســی داللت صحیحه، نظر محّقق حائری مبنی بــر اینکه روایت در مقام 

تعریف مفهومی و منطقی عدالت نیست، به تفصیل گذشت.
 3. دلیل ســوم: گناهان صغیره، زیاد مورد ابتال است و در انجام دادن آن ها توجه 
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به حرمت نیست یا با عذرهای عرفی آن را مرتکب می شوند؛ ازاین رو با عدالت تنافی 
ندارند؛ زیرا عرف در انجام گناهان صغیره، تسامح می کند.

پاسخ: این استدالل نیز ناتمام است؛ زیرا اواًل: اگر مرتکب صغیره در حال انجام 
گناه، توجه به حرمت ندارد ازآن جهت که مرتکب گناه نشده، عدالتش باقی است؛ 
نه اینکه چون گناه صغیره است منافات با عدالت ندارد. اگر توجه به حرمت داشته 
باشد ارتکاب آن با بقای عدالت منافات دارد و تسامح در عرف و یا عذرتراشی جهت 
انجام آن ارزش ندارد؛ زیرا عدالت عبارت است از استقامت در جادۀ شرع با انجام 
صغیره، استقامت منتفی و انحراف حاصل می شود و این با عدالت ناسازگار است.

افزون بر مناقشــه در ادلۀ قول مشــهور، می توان ادلــه ای را در تنافی انجام گناه 
صغیره با عدالت اقامه کرد ازجمله:

1. بر مبنای کســانی که مرّوت را در تحقق عدالت معتبر دانســته اند و کارهای 
منافی با آن را نافی عدالت می دانند به طریق اولی باید انجام گناهان صغیره را منافی 
با عدالت دانست؛ زیرا بسیاری از امور خالف مرّوت، مصداق گناه صغیره است.

2. آیۀ  113 ســورۀ مبارکۀ هود، داللت بر اعتمادنکردن به ظالم دارد و این گونه 
ْوِلَياَء 

َ
ِه ِمْن أ اُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن الَلّ ُكُم الَنّ ِذيَن َظَلُموا َفَتَمَسّ بیان می دارد: َوَل َتْرَكُنوا ِإَلى اَلّ

ُثَمّ َل ُتْنَصُروَن1 )هود/113(. واضح است یکی از مصادیق ظلم، گناهکار است اعم از 
گناه کبیره یا صغیره. پس ظالم معنای عام دارد و شــخص گناهکار، ظالم به نفس 
خویش است؛ بنابراین اعتماد و میل به او روا نیست و پذیرش شهادت یا اقتدا به او 

نوعی اعتماد و تمایل است که صحیح نیست.

جمع بندی و نتایج
 1.  در تعریف عدالت، مبانی مختلفی اســت کــه محّقق حائری به پنج مورد از 
آن اشــاره کرده است. ایشــان عدالت را گام برداشتن در جادۀ مستقیم شرع )انجام 

واجبات و ترک محرمات( می داند.

1. و )شما مؤمنان( هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست و بدان ها دلگرم باشید وگرنه آتش )کیفر آنان( در شما هم 
خواهد گرفت و در آن حال جز خدا هیچ دوستی نخواهید داشت و هرگز کسی یاری شما نخواهد کرد.
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 2.  وی در مقــام نقــد مبانی دیگر، بــه دخالت ملکه در عدالــت انتقاد دارد و 
اثبات کرده که ملکه، ربطی به عدالت ندارد و همچنین بر آن است که ادلۀ قائالن 
به دخالت مرّوت در عدالت، مخدوش اســت و بیان کرده که نبود وصف مرّوت، 

مالزم با نفی عدالت نیست؛ زیرا تالزمی از نظر مفهوم با هم ندارند.
 3. مهمتریــن دلیل قائالن به دخالت ملکه و مرّوت در تحقق عدالت، صحیحۀ 
کید دارند این صحیحه در مقام تعریف مفهوم و حقیقت  ابی یعفور اســت. ایشان تأ

عدالت نیست؛ بلکه نشانه و عالمت های عدالت را بیان می کند.
 4.  ایشــان با اینکه تقسیم گناهان را به صغیره و کبیره قبول دارد، برخالف نظر 
مشــهور فقها که ارتکاب گناه صغیره را منافی با عدالت نمی دانند، وی بر آن است 

که ارتکاب گناه صغیره با عدالت منافات دارد.
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