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 ي عدم اعتبار تمسّک به اصالت عدالت در احراز عدالت راويبررس

 
 ١ *حسن عبدي

  قمۀ علمیۀ و محقق حوزاستاد
 )١١/٣/١٣٨٩:  ـ تاریخ پذیرش نهایي٨/٦/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(

  
 چکیده

بردن هاي پي توان در کنار سایر راه آیا مي «این مقاله درصدد بررسي این مسأله است که         
هـدف   »وي مانند تعدیل علماي رجال، به اصالت عدالت نیز تمـسّک کـرد؟            به عدالت را  

هاي ممکن براي احراز عدالت راوي، زمینه         این تحقیق آن است که با بررسي یکي از راه         
 سـوي  براي احیاي بسیاري از روایاتي که تنها به دلیـل مجهـول بـودن راوي، حتـي از                 

اند، کنار نهاده شده است، فـراهم       نستهکساني که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوي دا        
 تحلیـل   مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت بـه عناصـر آن          ۀبراي پاسخ به مسأل   . گردد

 فقهي، ایـن   شده است؛ در ادامه، با بررسي منابع اسالمي، اعمّ از منابع رجالي، اصولي و             
 ین زمینـه، ا نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در      

 اثبات اعتبـار  اي که در هاي شیخ طوسي اشاره شده است؛ سپس ادله     به برخي از عبارت   
 آیـات و روایـات     اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسي شده و در پایان، با توّسل به             

 گیري شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهاي الزم براي احـراز عـدالت راوي              نتیجه
 .توان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کردو نمياست و از این ر

 
 . عدالت راوي ـ حجیّت سند ـ رجال روایت ـ اعتبار سند ـاصالت عدالت  هاکلید واژه

 
  طرح مسألهـ ١

فقیه براي استنباط حکم شرعي از روایات، . یکي از منابع مهم احکام شرعي، روایات است
حجیّت روایت از نظر صدور؛ بررسي حجیّت آن از  عمده بر عهده دارد؛ بررسي ۀسه وظیف

در بررسـي حجیّـت روایـت از نظـر          . نظر جهت صدور و بررسي حجیّت آن از نظر داللت         
که آیا سند روایت معتبر است یا نه؛ به عبارت دیگر        شود    صدور، به این بحث پرداخته مي     
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 ٩٦ 

، هـدف از    ١ کـرد  آیا روایت واجد شرایطي هست که بتوان در مسائل فقهي به آن اسـتناد             
بردن به این مطلب است که آن روایـت، بـه           بررسي حجیّت روایت از جهت صدور نیز پي       

جهت تقیه صادر نشده باشد، و منظور از بررسي حجیّت از نظر داللت نیز احـراز داللـت                  
بر این اساس، نخستین گـام در       . مدلول کلمات و ظاهر الفاظ روایت بر حکم شرعي است         

در ). ٣وحید خراسـاني،    (عي، احراز اعتبار و حجیّت سند روایت است         استنباط احکام شر  
توان به اعتبـار      مورد این که معیار حجیّت و اعتبار سند روایت چیست و از چه راهي مي              

هاي گسترده و عمیقي در منابع فقهي، اصولي و درایه الحدیث مطـرح               برد، بحث سند پي 
 ).٦٨ و الـشهیدالثاني     ٤٢٩ــ ٤/٤٦٥ئـري   ، الجزا ٢٧٥ـ٣٢٣/ ١٣النجفي  : ـ  نک(شده است   

 .٢طبق یک دیدگاه، عادل بودن راوي، یکي از شرایط مهمّ اعتبارِ سندِ روایت است
هـایي را بـراي       انـد، راه    کساني که عدالتِ راوي را در اعتبار سند روایت، شرط دانسته          

 ال و تـوان بـه تعـدیل علمـاي رجـ           اند که از جملـه آن، مـي         احراز عدالت راوي بر شمرده    
البته چنین نیست که در مورد هر یک از روات، همواره راهي            . ٣شهادت عدول اشاره کرد   

عدالت  بردن به عدالت یا عدم عدالت وجود داشته باشد؛ بلکه فقیه هنگام بررسيبراي پي
هاي مختلفِ احـرازِ عـدالت، عـادل          راوي، با سه صورت مواجه است؛ یا پس از بررسي راه          

شود؛ یا پـس از بررسـي، فاسـق بـودن راوي بـراي او ثابـت                    ثابت مي  بودن راوي براي او   
اي در پي ندارد و فقیه نسبت بـه حـال راوي، از               هاي او، نتیجه    شود؛ یا این که بررسي      مي

روشـن اسـت کـه فقیـه در صـورت اول، بـه              . ٤ماند  نظر عدالت و فسق، در شکّ باقي مي       
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در ایـن جـا   . شـود باشند، به اقسامی تقسیم می ... روایات بسته به این که رجال سند آنها، عادل، مومن، موثق یا       .١ 
 .است مقصود اعتبار و حجیت روایت از نظر جواز یا عدم جواز استناد به آن در استنباط فقهی

علـم فقـه،     هاي اثبات عدالت، یکي از موضوعات مهم فقهي است که در بسیاري از مـسائل                چیستي و راه    ۀمسأل .٢ 
 شرایط مجتهد، شـرایط امـام جماعـت، شـرایط           ۀبراي مثال در مسال   . بلکه در مسائل علم رجال، تاثیرگذار است      

 .شود یط راوي مطرح ميقاضي، شرایط شهود، شرایط مستحقّین زکات، شرایط وصي، شرایط نائب و شرا
های پی بـردن بـه عـدالت راوی            پس از آن که ثابت شود معیار در قبول روایت، عدالت راوی است و یکی از راه                 .٣ 

شود که از میان تعابیر مختلفی که علمـای رجـال در مـورد                تعدیل علمای علم رجال است، این بحث مطرح می        
در مـورد  . دام یک تنها بر وثاقت راوی داللت دارد؛ نـه عـدالت او  روات دارند، کدام یک ظهور در تعدیل دارد و ک   

 .١٨١ـ٢٤٠، هم چنین مالعلی الکنی ١١٠ـ١/١٦٦الحسیني الکاظمی : ـ این بحث نک
 شکّ نسبت به عدالت راوی، ممکن است ناشی از مجهول بودن راوی باشد؛ یعنی بـه نـام راوی در هـیچ یـک از                 .٤

ممکن است ناشی از مهمل بودن راوی باشد؛ یعنی به رغم آن که نـام راوی در                 منابع رجالی اشاره نشده باشد و       
اند  منابع رجالی ذکر شده، ولی علمای رجال، نسبت به او، از نظر ممدوح یا مذموم بودن، داوری و قضاوتی نکرده             

ا تعـدیل  و ممکن است ناشی از تعارض اقوال علمای رجال در مـورد راوی باشـد؛ یعنـی برخـی از رجـالیون او ر                  
اند و با توجّه به این که میان اقوال علمای رجال، تعارض واقـع شـده و هـیچ                     اند و برخی او را تفسیق کرده        کرده

 .شود یک بر دیگری ترجیح ندارد، در نتیجه، فقیه نسبت به عادل بودن یا فاسق بودن راوی متحیّر می
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راویان دیگـر واقـع در سـند روایـت          بررسي سایر شرایط راوي و نیز بررسي شرایط دیگر          
در صورت دوم آن چـه را کـه بـه عنـوان             . پردازد تا اعتبار روایت براي او روشن گردد         مي

اما مشکل، در صورت سوم است؛ آیا روایتـي         . روایت به دست او رسیده، کنار خواهد نهاد       
د؟ به عبارت   شود یا باید آن را کنار نها        که حال راوي آن بر ما پوشیده است، پذیرفته مي         

توان براي احراز     دیگر، اگر نسبت به عدالت و فسق راوي تردید وجود داشته باشد، آیا مي             
عدالت او، به اصالت عدالت تمسّک کرد و عادل بودن راوي را نتیجه گرفت؟ این پرسشي                

 .پردازد است که این مقاله به بررسي آن مي
 
  مسالهۀ پیشینـ٢

قیقاً از چه زماني وارد قلمرو تشریع اسالمي شده اسـت،       در مورد این که اصالت عدالت، د      
اطالع دقیقي در دست نیست؛ ولي این قدر روشن است که بـسیاري از فقهـاي عامّـه در        

اند که صـحابي،      نخست در تعریف صحابي گفته    ) صل(بحث از منزلت اصحاب رسول هللا       
ند که همه اصحاب آن ا را دیده باشد؛ سپس افزوده) ص(هر مسلماني است که رسول هللا 

حضرت، عادل هستند و در این زمینه، به برخي از آیات قـرآن و روایـات نبـوي تمـسّک                    
ولي در این میان، برخي، بـا توجّـه بـه وقـوع             ). ١/٧ ،شیخ االسالم الرازي  : ـ  نک(اند    جسته

ریـزي منجـر      منازعه میان برخي از اصحاب پس از رحلت حضرت کـه بـه قتـل و خـون                 
انـد   ل دانستن تمام اصحاب تردید کرده و به این دیدگاه گرایش پیدا کرده           گردید، در عاد  

انـد،    ایشان، یا دست کم آن اصحابي که در نزاع شرکت داشـته     ۀکه الزم است عدالت هم    
 .بررسي شود

اند کـه حـسن       اي در مقام پاسخ به این تردیدها برآمده و مدعي شده            به هر حال عدّه   
هـا را عـادل بـشماریم         کند که همـه آن      اقتضا مي ) ص (ظنّ نسبت به اصحاب رسول هللا     

ولي در این جا پرسشي مطرح شده که منشأ چنین حسن ظنّـي             ). ٤٩٣ ،السیوطي: ـ  نک(
اند که هر گاه نسبت به        چیست؟ این جاست که برخي با طرح اصالت عدالت، مدعي شده          

 جملـه وقـوع     عدالت یکي از اصحاب حضرت یقین داشته باشیم و سپس به هر دلیلي، از             
توانیم با تمسّک به اصالت عـدالت،          عدالت ایشان شکّ کنیم، مي     ينزاع میان آنان، در بقا    

در مقابل، فقهاي شیعه، ضمن ردّ داللت آیـاتي کـه بـر          . به عادل بودن ایشان حکم کنیم     
 بـه   کنند که   اتي از قرآن استناد مي    اقامه شده، به آی   ) ص(اصحاب رسول هللا      ۀتعدیل هم 
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 ٩٨ 

و «دهد؛ مانند آیه      ز وجود برخي افراد منافق در میان معاشران حضرت خبر مي          راحت ا ص
 ١.)١٠١/توبه(» ممن حولکم من االعراب منافقون و من اهل المدینه

، صحابه  )ص(از بحث عدالت صحابه که بگذریم، به نقل شیخ طوسي، در زمان پیامبر              
صالت عدالت نسبت به شهود     و حتي تابعین، رویه مسلمانان در مقام قضاوت بر عمل به ا           

بوده است؛ ولي در زمان شریک بن عبدهللا القاضـي، وي ضـمن ردّ اصـالت عـدالت، بـه                     
به هر حـال،    ). ٦/٢١٨ ،الطوسي: ـ  نک(پرداخته است     بررسي و تفحّص از عدالت شهود مي      

تمسّک به روایت افراد مجهول الحال بر اساس اصالت عدالت، در میان برخـي از فقهـاي                 
: ـ  نکـ (مانند ابوحنیفه رواج داشته است و از میان فقهاي امامیّه نیز به شیخ طوسي               عامّه  

 .نسبت داده شده است) ٥٢ـ٢/٥٣الخویي، : ـ نک(و عالمه حلّي ) ٦٨الشهید الثاني، 
 منابع فقه امامیه، گویاي آن است که بسیاري از فقهاي امامیـه، عـدم اعتبـار                 ۀمطالع

از میان معاصران، سید ابوالقاسم خویي، در موارد متعدّدي،         . اند  این اصل را مسلم دانسته    
تمسّک به ایـن اصـل      «کند که     با اشاره به اصالت عدالت تنها به بیان این مطلب اکتفا مي           

از میان علماي رجال، کسي که به ایـن اصـل تمـسّک             «، و   )١/٧٤ ،الخویي (٢»فایده ندارد 
او در موارد متعـدّدي، قـول بـه         . )١/٣٠٤ ،الخویي (٣»کند سخنش براي ما حجّت نیست     

 :دهد اصالت عدالت را به عالمه حلّي نسبت مي
و اعتمد علیه العالمة و قال لم ینصّ علماؤنا علیه بتعدیل و لم یرو فیه جرح فاالقوي                 «

 .قبول روایته مع سالمتها من المعارض
في کلّ امامي   هذا الکالم صریح في اعتماد العالمة قدّس سرّه علي اصالة العدالة            : اقول

 .)٥٢ـ٢/٥٣الخویي (» لم یثبت فسقه کما نسب ذلک الي جماعة من الفقهاء
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 تمسّک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی، ۀدربار نگرش منفی فقهای امامیّه  تاریخی چه بسا یکی از عوامل.١ 
 علمای عامّه باشد؛ زیرا بر اساس این مبنا همواره این احتمال وجود دارد که در مورد یک راوی کـه                    همین سیره 

وجود دارد، قرائني هر چند ضعیف بر عـدالت  ) مانند تهاون در اطاعت از حضرت رسول     (قرائنی بر عدم عدالت او      
فراهم شود و با ادعاي وجود تعارض میان قرائن دالّ بر عدالت و قرائن دالّ بر                ) د امامت جماعت مسلمین   مانن(او  

 !عدم عدالت وي و تساقط هر دو دسته از قرائن، به سراغ اصالت عدالت رفته و عدالت او ثابت گردد
من االعـالم المتقـدمین فـضالً عـن         اقول ان اعتماد ابن الولید و غیره        «: عبارت سید ابوالقاسم خویي چنین است     . ٢

المتاخرین علي روایة شخص و الحکم بصحتها الیکشف عن وثاقة الراوي او حسنه و ذلـک الحتمـال ان الحـاکم                     
بالصحة یعتمد علي اصالة العدالة و یري حجیّة کل روایه یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق و هذا الیفید من یعتبر                     

 ».خبرهوثاقة الراوي او حسنه في حجیّة 
 صـرح . و یردّه ان العالمة یعتمد علي من لم یرد فیه قـدح و یـصححه              «:  عبارت سیدابوالقاسم خویي چنین است     .٣ 

 بذلک في ترجمة احمدبن اسماعیل بن سمکه فکأنه قدس سره بني علي اصالة العدالة و علیه الیکون قوله حجـة      
 »علینا
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٩٩

اي در صدد توجیه  اعتباري اصالت عدالت، تا بدان حدّ است که عدّه     مسلم انگاشتن بي  
سخن عالمه حلّي برآمده و وجوهي را در توجیه روش عالمه حلّي در اخذ به روایت راوي 

اي  فارغ از این اختالف نظرها، آن چه مهمّ است بررسي ادلّه      . ١دان  مجهول الحال ذکر کرده   
است که در اثبات این اصل، اقامه شده است تا روشن گردد که آیا این ادلّه تـوان اثبـات                    

 اعتبار اصالت عدالت را دارند یا نه؟
 
  فرضیهـ٣

بـار  تمسّک بـه اصـالت عـدالت، در احـراز اعت         « این تحقیق عبارت است از این که         ۀفرضی
آیـا  «به عبارت دیگر، این مقاله، در صدد پاسخ این پرسش است که             . »راوي معتبر نیست  

هاي احراز عدالت راوي و در نتیجه اثبات اعتبـار وي             توان اصالت عدالت را یکي از راه        مي
این امر به نوبه خود، زمینه را براي حجیّت سند روایت و جواز اسـتناد               » به حساب آورد؟  

 مقام افتاء فراهم خواهد ساخت؛ زیرا حتي بر اسـاس دیـدگاه کـساني کـه     فقیه به آن در  
توانـد بـه اعتبـار      دانند، اثبات عدالت او مـي     وثاقت راوي را براي قبول روایت او کافي مي        

 .ت او منجر گرددروای
 
 روش تحقیقـ ٤

در این تحقیق، براي بررسي فرضیه، نخست این بحث تصوّري مطـرح شـده کـه معنـاي                  
دالت چیست؟ روش به کار رفته در این بخش، تکیه بر روایات و بیان مفهوم این اصالت ع

در این روش، عناصر قوام بخش یک مفهوم، یـک بـه            . اصل بر اساس روش تحلیلي است     
در این  . رسد   اصالت عدالت مي   ۀسپس نوبت به طرح و ارزیابي ادلّ      . شود  یک برشمرده مي  

دالت اقامه شده، بسنده نشده است؛ بلکه افزون بـر    اي که بر اصالت ع      قسمت، تنها به ادلّه   

_____________________________________________________________ 
اي ندارد با این که حکم وی          عالمه به عدالت راوي مالزمه     صرفِ حکم کردن  . ١:  برخي از این وجوه چنین است      .١ 

دانـد کـه بطـالن      راسخه در نفس می ۀعالمه حلّی، عدالت را ملک. ٢. ناشی از تمسّک به اصالت عدالت بوده است    
تر از آن است کـه امثـال عالمـه حلّـی آن را                تمسّک به اصالت عدالت برای اثبات وجود این ملکه در افراد واضح           

عالمـه  . ٤. توان روایت مجهول الراوی را اخـذ کـرد          خود عالمه حلّی تصریح کرده است که نمی       . ٣. ب شوند مرتک
اگر عالمـه   . ٥. های اثبات عدالت راوی، هیچ ذکری از اصالت عدالت به میان نیاورده است              حلّی، در مقام بیان راه    

ین کار او ناشی از اخذ به حـسن ظـاهر راوی         حلّی در مواردی روایت مجهول الراوی را اخذ کرده باشد، چه بسا ا            
عالمه حلّی در برخی از موارد مشابهی که راوی مجهول الحال بوده، بـه              . ٦. بوده که با اصالت عدالت تفاوت دارد      

عالمه حلّی در برخی از موارد مشابهی که راوی مجهول الحـال بـوده، اذعـان                . ٧. اصالت عدالت اخذ نکرده است    
 .)٥/١٨٠ ، المروّج،الجزائری(ه موارد باید توقّف کرد کرده که در این گون
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 ١٠٠

هایي که ممکن است بر اثبات این اصل اقامه گردد نیـز طـرح و بررسـي شـده        این، دلیل 
براي مثال، دلیل ششم تحت عنوان ظنّ انسدادي، هـر چنـد بـر خـصوص اصـالت         . است

فته در آن،   عدالت اقامه نشده، ولي ممکن است چنین به نظر رسد که حدّ وسط به کار ر               
به هر حال، روش به کار رفته در ارزیـابي ایـن ادلّـه،        . توانایي اثبات اصالت عدالت را دارد     

در این زمینه، توجّه به این نکته الزم است کـه           . قواعد علم اصول و موازین علم فقه است       
برخي از اصول و قواعد به کار رفته، در علم اصول بررسي و اثبات شده اسـت؛ از ایـن رو                     

در پایـان، بـر اسـاس نتـایج     . به کار خواهد رفـت » اصل موضوع«ر این تحقیق به عنوان   د
 . تحقیق داوري شده استۀ صحت یا سقم فرضیۀها، دربار بررسي

 
  بررسي مسالهـ٥

پیش از بررسي حجیّت و اعتبار اصالت عدالت، الزم است مفاد این اصل را به خوبي بیان                 
اي براي سوء برداشت به وجود         در مقام داوري، زمینه    کنیم تا هم در مقام استدالل و هم       

 .رویم نیاید؛ از این رو به سراغ معناي اصالت عدالت مي
 

 معناي اصالت عدالتـ ١ـ٥
ترکیب شده اسـت و شـناخت    » عدالت«و  » اصالت« ۀاز دو کلم  » اصالت عدالت «عبارت  

گوییم کـه اصـل       ميمعناي این مرکّب، منوط به فهم معناي مفردات آن است؛ از این رو              
 و در اصطالح علم اصول، عبارت است از قاعـده           ١در لغت، پایین و اساس چیزي را گویند       

یابي به دلیل خاصّ، در آخرین        و قانوني که مجتهد پس از بررسي و ناامید شدن از دست           
بـه عبـارت دیگـر، اصـل        ) ٣٣٧ ،الخراسـاني  (٢کنـد   مرحله از اجتهاد، به آن تمسّک مـي       

 که مجتهد به هنگام شکّ در مورد حکـم چیـزي و یـأس از یـافتن دلیـل          اي است   قاعده
 .کند شرعي در مورد آن چیز، به آن استناد مي

خلیل در کتاب العین عـدل      . اما عدل و عدالت در لغت، به معاني مختلفي آمده است          
داند که مردم از سخن و داوري او راضي باشند؛ هم چنین به معناي منحرف                 را کسي مي  

_____________________________________________________________ 
االصـل  «: خـوانیم  در تاج العروس نیـز مـی  ) ٤٧ ،خلیل(» االصل اسفل کلّ شیء«: گوید  خلیل در کتاب العین می .١ 

اسفل الشیء یقال قعد فی اصل الجبل و اصل الحائط و قلع اصل الشجر ثمّ کثر حتی قیـل اصـل کـلّ شـیء مـا           
و قال الراغب اصل کل شیء قاعدته التی لـو توّهمـت مرتفعـه            ... لک الشیء الیه فاالب اصل للولد       یستند وجود ذ  

 ).٣٠٦ـ٧/٧ ،الزبیدی(» ارتفع بارتفاعها سائره و قال غیره االصل ما یبنی علیه غیره
 علیه حکم العقل االصول العملیة و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل، ممّا دلّ «.٢

 .»أو عموم النقل
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١٠١

. ١گونه که در مقابل ستم نیز به کار رفته اسـت          یزي از راه خود آمده است؛ همان      شدن چ 
الزبیدي نیز عدل را به معناي ضدّ جور و نیز بـه معنـاي چیـزی بـین زیـاده و کوتـاهي                       

 و  ٤در اقرب المـوارد   . ٣روي در کارها دانسته است      احمد نیز عدالت را میانه    . ٢دانسته است 
تـوان گفـت کـه       در مجمـوع مـي    . اي عدل ذکر شده است     نیز همین معاني بر    ٥در صحاح 

 .میانه بودن، وجه جامعي میان معاني مختلف واژه عدل است
) ٣٨ ،سـبحاني (در مورد معناي اصطالحي عدالت، در میان فقها اختالف وجـود دارد             

به شیخ مفید نسبت داده شده که در نظر او عدالت به معناي معروف بودن به دین و ورع 
و شیخ طوسي نیز در کتاب نهایة، عـادل را کـسي            ) ٣٦االنصاري  :  ـنک(ت است   از محرّما 

از میــان متــاخرین، ). ٣٢٥ ،الطوســي: ـ نکــ(دانــسته کــه ظــاهرش ظــاهر ایمــان باشــد 
 :گوید محمدکاظم طباطبایي یزدي در توضیح معناي اصطالحي عدالت مي

ر و عـن منافیـات المـروّة    العدالة ملکة االجتناب عن الکبائر و عن االصرار علي الصغائ      «
الدالة علي عدم مباالة مرتکبها بالدین و یکفـي حـسن الظـاهر الکاشـف ظنّـاً عـن تلـک                     

 .٦»الملکة
به نظر طباطبایي یزدي، عدالت عبارت اسـت از صـفتي کـه در نفـس رسـوخ دارد و                    
سبب پرهیز از گناهان کبیره و هم چنـین پرهیـز از تکـرار گناهـان صـغیره و پرهیـز از                      

گونـه کـه از عبـارت اسـتفاده         همـان . شـود   مردي ناسازگار است، مي     یي که با جوان   کارها
_____________________________________________________________ 

ـ ، نک»العدل نقیض الجور... و العدل ان تعدل الشي عن وجهه فتمیله ... العدل المرضي من الناس قوله و حکمه «. ١ 
 .٣٨ـ٢/٣٩ ،خلیل بن احمد الفراهیدي: 

راط و التفـریط و قـال       العدل ضدّ الجور هو ما قام في النفوس انه مستقیم و قیل هو االمر المتوسـط بـین االفـ                   «. ٢ 
الراغب العدل ضربان مطلق تقتضي العقل حسنه و الیکون في شي من االزمنة منسوخا و الیوصف باالعتدا بوجـه     

فهو عادل یقال هو یقضي بالحق و یعدل و ... نحو االحسان الي من احسن الیک و کف االذیة عمن کف اذاء عنک   
 .٩/ ٨یدي الزب: ـ ، نک»هو حکم عادل ذو معدلة في حکمه

العدل القصد في االمور و خالف الجور یقال عدل في امره عدال من باب ضرب و عدل علي القـوم عـدال ایـضا و                         «. ٣ 
معدله بکسر الدال و فتحها و عدل عن الطریق عدوالً مال عنه و انصرف و عدل عدالً من باب تعب جـار و ظلـم و           

 .٢/٥١فیومي : ـ نک» عدل الشي بالکسر مثله من جنسه او مقداره
العدل ضدّ الجور و العادل المرضيّ للشهادة و من القضاة و الحکام الوافون للحقّ في احکامهم و المثل و النظیـر                     «. ٤ 

ج اعدال و الکیل و الجزا و الفریضة و النافلة و الفدا و السویة و االمر المتوسط بـین طرفـي االفـراط و التفـریط و                     
 .٢/٧٥٣خوري : ـ ، نک»دّ الجوراالستقامة و القصد في االمور ض

العدل خالف الجور یقال عدل علیه في القضیة فهو عادل و بسط الوالي عدله و معدلتـه و معدلتـه و فـالن مـن        «.٥ 
: ـ نکـ (» و عـدل عـن الطریـق جـار    ... اهل المعدلة اي من اهل العدل، و رجل عدل اي رضا و مقنع في الـشهادة              

 ).١٧٦٠ـ٥/١٧٦١ ،الجوهري
 .١/٦٣١ ،باطبایي الیزديالط. ١ 
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 ١٠٢

بـردن بـه وجـود چنـین صـفتي در شـخص             را یک راه براي پي    » حسن ظاهر «شود او     مي
 معـصومین   ۀبه هر حال آن چه مهمّ است این است که در روایـات وارده از ائمـ                . داند  مي

 و برخـي از علمـاي علـم         ١اشـاره شـده اسـت     به این معناي اخیر عدالت      ) علیهم السالم (
 ).٦٨الشهید الثاني :  ـ نک(اند  حدیث نیز همین معنا را در توضیح عدالت بیان کرده

پس از توضیح معناي اصل و معناي عدالت، نوبت به توضـیح معنـاي اصـالت عـدالت      
حکـم  اي است که مجتهد به هنگام شکّ در مورد            با توجّه به این که اصل قاعده      . رسد  مي

کند، و عدالت نیز      چیزي و یأس از یافتن دلیل شرعي در مورد آن چیز، به آن استناد مي              
به معناي صفت راسخه در نفس است که مانع از ارتکاب گناهان کبیره و تکـرار گناهـان                  

گردد، اصلِ عدالت، زماني که در مورد راوي اجرا گردد، به این معنا خواهد بود          صغیره مي 
 عدالت در یک راوي، شکّ داشته باشیم و پـس از بررسـي، از               ۀود ملک که چنانچه در وج   

یافتن دلیلي بر عادل بودن یا فاسق بودن او ناامید گردیم، با اجراي اصـالت عـدالت، بـه                    

_____________________________________________________________ 
به این معنای اخیر عدالت اشـاره   ) علیهم السالم ( معصومین   ۀدر روایات وارده از ائم    «منظور از این که گفته شد       . ١ 

، در هـیچ یـک از   »ملکه «ۀشود که کلم آن است که با بررسی روایات وارده در مورد عدالت روشن می» شده است 
روایات مطرح شده ناظر به وجود حالتی در شخص است که آثار خاصّی مانند روایات وارد نشده است؛ آن چه در  

از میان روایات   . اند  تعبیر کرده » ملکه«مالزمت تقوی و ترک محرّمات را دارد و فقها از این حالت ثابت نفسانی به                
عن عبدلله بن ابي محمد بن علي بن الحسین باسناده     «: توان به این روایت اشاره کرد       وارده در توضیح عدالت می    

یعفور قال قلت البي عبدلله علیه السالم بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتي تقبل شهادته لهم و علیهم؟                    
ان تعرفه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان و یعـرف باجتنـاب الکبـائر التـي اوعـد هللا                      «فقال  

 الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک و الداللة علي ذلک کلّـه  علیها النار من شرب الخمر و الزنا و  
ان یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتي یحرم علي المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک و 

ب علـیهنّ و حفـظ   یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته في الناس و یکون منه التعاهد للصلوات الخمـس اذا واظـ         
مواقیتهنّ بحضور جماعة من المسلمین و ان ال یتخلّف عن جماعتهم في مصالّهم اال من علّة فـاذا کـان کـذلک                      
الزماً لمصالة عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه في قبیله و محلّته قالوا ما راینا من اال خیراً مواظباً علي                     

فانّ ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المـسلمین و ذلـک ان الـصالة سـتر و                  الصلوات متعاهداً الوقاتها في مصالّة      
کفاره للذنوب و لیس یمکن الشهادة علي الرجل بانّه یصلّي اذا کان الیحضر مصالّة و یتعاهد جماعة المـسلمین و        

ة ممّـن  انما جعل الجماعة و االجتماع الي الصالة لکي یعرف من یصلي ممّن الیصلي و من یحفظ مواقیـت الـصال   
یضیع و لوال ذلک لم یمکن الحد ان یشهد علي آخر بصالح النّ من الیصلّي ال صـالح لـه بـین المـسلمین فـان         

 همّ بان یحرق قوما في نازلهم لترکهم الحضور لجماعة المسلمین و قد کان فیهم من یصلي فـي               )ص(رسول هللا   
لمین ممّن جري الحکم من هللا عزّ و جلّ و مـن            بیته فلم یقبل منه ذلک و کیف یقبل شهادة او عدالة بین المس            

 فیه الحرق في جوف بیته بالنار و قد کان یقول ال صالة لمن الیصلي في المسجد مع المـسلمین اال                     )ص(رسوله  
 .)، روایت اول١٨/٢٨٨  وسائل الشیعه،حرّ عاملی،: ـ نک(» من علة
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بر اساس آن چه گفته شد اصالت عدالت راوي         . ١کنیم  وجود چنین صفتي در او حکم مي      
 :عبارت است از

  نفس راوي که مانع ازحکم به وجود صفت راسخه در) ١(
)a/ارتکاب گناهان کبیره، و) ١ 
)b/در صورتي که. شود تکرار گناهان صغیره مي) ١ 
 در عدالت راوي شکّ داشته باشیم، و) ٢(
 علماي رجال، به راوي اشاره نکرده باشند، یا) ٣(
 اند، ولي به عدالت او تصریح نکرده باشند، یا به نام او اشاره کرده) ٤(
ه عدالت او تصریح کرده باشند و برخـي بـه عـدم عـدالت او و در نتیجـه         برخي ب ) ٥(

اي بر ترجیح یکي از نظرها بـر          میان نظر علماي رجال تعارض وجود داشته باشد و قرینه         
 .دیگري وجود نداشته باشد

رود و از     با این توضیح، تفاوت اصالت عدالت با اصل دیگري که در علم فقه به کار مي               
گـردد؛ زیـرا      شود، روشن مـي     تعبیر مي » قاعده عدل و انصاف   «یا  » صل عدل ا«آن با عنوان    

رود؛ در    اصالت عدالت براي احراز وجود وصف عدالت در راوي مجهول الحال به کـار مـي               
 ٢.حالي که مجراي اصل عدل و انصاف، امور مالي و براي حلّ و فصل دعاوي است

_____________________________________________________________ 
 الزم است که از آن جا که میان فقها در مفهوم عـدالت               اجرای اصالت عدالت، توجّه به این نکته        ۀ در مورد نتیج   .١ 

 اجرای اصالت عدالت، باید دقّت کرد که کسی که این اصل را جاری              ۀبردن به نتیج  اختالف وجود دارد، برای پی    
کنـد،   حمـل مـی  » اسالم و حـسن ظـاهر    «کند؛ اگر عدالت را بر معنای         ساخته، عدالت را بر چه معنایی حمل می       

صالت عدالت نیز اثبات اسالم و حسن ظاهری آن راوی است که اصالت عدالت در مورد او جـاری                    اجرای ا  ۀنتیج
ملکـه مانعـه از ارتکـاب    «نداند، بلکه عدالت را به معنای » اسالم و حسن ظاهر«شده، ولی اگر عدالت را به معنای     

 . خواهد بوداجرای اصالت عدالت، اثبات وجود این ملکه در آن راوی  ۀبداند، نتیج» محرّمات
مورد تمسّک به اصل عدل و انصاف، برای مثال، جایی است که ساعت شخصی بدون این که مالک آن کوتـاهی                      .٢ 

بـرای  . کرده باشد، در مجرای آبی ـ که متعلّق به شخص دیگر اسـت ـ افتـاده و راه آب را مـسدود کـرده اسـت       
ت را از بین ببرند تا راه آب باز گردد؛ یا آن کـه              برطرف کردن مشکل، یکی از این دو گزینه متصوّر است؛ یا ساع           

روشن است که تخریب ساعت، موجب تضرّر مالـک سـاعت           .  آب را تخریب کنند و ساعت را خارج سازند          دریچه
انـد    راه حلّی که برخی فقها برای این مـشکل ارائـه کـرده            . شود و تخریب مجرای آب، موجب تضرّر مالک آن          می

به برعهده گرفتن ضرر حاصل بـه صـورت شـراکتی اسـت و در صـورتی کـه چنـین                     رضایت هر دو مالک نسبت      
و الصحیح  «: تواند بر اساس قاعده عدل و انصاف ضرر را میان آن دو تقسیم کند               رضایتی حاصل نگردد، حاکم می    

ال اشـکال  ان یقال انّه اذا تراضی المالکان باتالف احد المالین بخصوصه و لو بتحمّلهما الضرر علی نحو الـشرکة فـ                   
حینئذ النّ الناس مسلّطون علی اموالهم، و اال فالبدّ من رفع ذلک الی الحاکم و له اتالف ایهما شاء و یقسم الضرر 

 .)٢/٥٦٤، مصباح االصولخویی، : ـ نک(» بینهما بقاعدة العدل و االنصاف الثابتة عند العقالء
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 ١٠٤

  اصالت عدالتۀ ادلـ٢ـ٥
اي است که بر اعتبـار اصـالت          دالت، نوبت به بررسي ادله    پس از بیان معناي اصالت ع     

با بررسي منابع، در مجموع شش دلیل بر اعتبار اصالت عدالت به . عدالت اقامه شده است   
کنیم و سـپس آن را بررسـي          در این بخش نخست، این دالیل را تقریر مي        . آید  دست مي 

 .خواهیم کرد
  آیة النباءـ١ـ٢ـ٥

در آیه نباء آمـده     .  نباء است  ۀبار اصالت عدالت ذکر شده، آی     نخستین دلیلي که بر اعت    
یا ایّها الذین آمنوا ان جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا ان تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا              «است که   

 شریفه، چگونـه بـر اعتبـار        ۀدر مورد این که این آی     ). ٦/الحجرات(» علي ما فعلتم نادمین   
 مجهول الحال باشد و در نتیجه بـر اعتبـار اصـالت      روایت راوي که فاسق نباشد، هر چند      

انـد    عدالت داللت دارد، وجوه مختلفي ذکر شده است و برخي تا شش وجـه بیـان کـرده                 
ترین وجهي کـه در ایـن زمینـه بیـان شـده               ترین و قوي    مهم). ١٠٥ـ٦ ،الخراساني: ـ  نک(

و با بررسي این » واان جائکم فاسق بنبأ فتبیّن« شرطیه ۀعبارت است از داللت مفهوم جمل
توضیح استدالل ایـن اسـت کـه بـر     . بردتوان به قوّت یا ضعف سایر وجوه نیز پي  وجه مي 

شرطیه، اگر فاسقي خبري آورد، الزم است صحت و سـقم آن خبـر                ۀاساس منطوق جمل  
 شـرطیه   ۀدانیم که بر اساس آن چه در علم اصول اثبـات شـده، جملـ                بررسي شود و مي   

از این رو بر اساس مفهوم جمله شـرطیه  .  مفهوم آن نیز حجّت است   داراي مفهوم است و   
گردد؛ بنـابراین، اگـر غیـر         هرگاه مقدّم و شرط منتفي شود، تالي و نتیجه نیز منتفي مي           

و روشن  ) ٢٩٦ ،الخراساني: ـ  نک(فاسق خبري آورد، بررسي صحت و سقم آن الزم نیست           
تـوان اسـتدالل بـه مفهـوم          مـي . دتوان شخص مجهول الحال را فاسق شمر        است که نمي  
 :گونه نیز بیان کرد نباء را اینۀشرط در آی

مقدمه بـر اسـاس تعریـف        (.روایت عبارت است از نقل قول، فعل و تقریر معصوم         ) ١(
 )»روایت«

مقدمه بـر اسـاس      (.است» نباء«، از مصادیق    )ع(نقل قول، فعل و تقریر معصومان       ) ٢(
 )»نباء«مفهوم 

 ))٢(و ) ١ ( استنتاج از مقدمه (.است» نباء«دیق روایت از مصا) ٣(
 )نباءۀ بر اساس منطوق آی (.تبیّن، تنها در مواردي واجب است که راوي فاسق باشد) ٤(
 )اصل موضوع از علم اصول. (ظواهر قرآن حجّت است) ٥(



 

 بررسي عدم اعتبار تمسّک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٠٥

 نبـاء    ۀبر اساس مفهوم آی   . (تبیّن، در مواردي که راوي فاسق نباشد، واجب نیست        ) ٦(
 ))٥ ( و مقدمه) ٤(مه مقد(:

 )»فاسق«بر اساس مفهوم . (راوي مجهول الحال، فاسق نیست) ٧(
استنتاج از مقدمه   . (تبیّن، در مواردي که راوي مجهول الحال باشد، واجب نیست         ) ٨(

 ))٧(و )٦(
بر اساس  . (اصالت عدالت عبارت است از عدم وجوب تبیّن از راوي مجهول الحال           ) ٩(

 )»اصالت عدالت«تعریف 
 ))٩(و ) ٨ ( بر اساس مقدمه. (اصالت عدالت حجّت است) ١٠(

اشـکال اوّل بـه   . در مقام ارزیابي این دلیل، دست کم دو اشـکال مطـرح شـده اسـت               
بر اساس این اشکال، آن چه در تمام بودن این استدالل الزم            . شود  مربوط مي ) ٧ (ۀمقدم

اي که در     ؛ در حالي که مقدمه    است، این است که راوي مجهول الحال، واقعاً فاسق نباشد         
استدالل به کار رفته، این است که ما به فاسق بودن راوي یقین نداریم و به عبارت دیگر                  

به تعبیر سـوم، میـان ایـن دو مقدمـه           . ما در عادل بودن یا فاسق بودن راوي شکّ داریم         
 :تفاوت وجود دارد

حال مـشکوک الفـسق   راوي مجهول ال  . (: فسق راوي مجهول الحال یقیني نیست     ) ٧(
 .)است
 . فاسق نیستواقعاًراوي مجهول الحال، ) ٧'(

است؛ حـال آن کـه   ) ٧' ( ۀسازد، مقدم  تامّ بودن استدالل را فراهم مي   و آن چه زمینه   
 .است) ٧ (ۀآن چه در استدالل به کار رفته، مقدم

ارد و  عموم د » عدم وجوب تبیّن  «اگر در مقام جواب از این اشکال گفته شود که حکمِ            
شود، خواه راوي، یقیناً غیر فاسق باشد و خـواه تردیـداً              هر راوي غیر فاسقي را شامل مي      

غیر فاسق باشد، پاسخ این است که شمول مفهوم فسق نسبت بـه راوي مجهـول الحـال                  
مشکوک است و در نتیجه، راوي مجهول الحال از شـبهات مـصداقیّه عمـومِ حکـمِ عـدمِ             

تمـسّک بـه عـامّ در       «ر اساس اصل ثابت شده در علم اصـول          وجوبِ تبیّن خواهد بود و ب     
توانیم بـراي داخـل کـردن راوي مجهـول            ؛ یعني ما نمي   »شبهات مصداقیه صحیح نیست   

 .، به عموم حکم عدم وجوب تبیّن تمسّک کنیم»غیر فاسق«الحال در مفهوم 
بـر  . شـود   مربوط مـي  ) ٦ (ۀاشکال دومي که به این استدالل وارد شده است به مقدم          

اساس این اشکال، حجیّت مفهوم شرط، مطلق نیـست؛ بلکـه منـوط بـه ایـن اسـت کـه                     
ان تـصیبوا  « شریفه، تعبیر ۀدر حالي که در ذیل آی. اي بر خالف وجود نداشته باشد      قرینه
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وارد شده است و این تعبیر، ظهور در علیّت دارد و علّت لزوم تبیّن را بیـان                 » قوماً بجهاله 
هـر علّتـي باعـث    : العلّه یعمّم«ه این اصل ثابت شده در علم اصول که  کند و با توجّه ب      مي

توان نتیجه گرفت که معیار در لزوم تبیّن، همه مواردي است             ، مي »گردد  تعمیم حکم مي  
که احتمال اصابه به جهالت وجود داشته باشد و روشن است که این احتمـال، در مـوارد                  

بنابراین اگر از اشکال اول نیز بگذریم و . دارداخذ به روایت راوي مجهول الحال نیز وجود 
بپذیریم که بر اساس مفهوم شرط، عدم وجوب تبیّن در مورد راوي مجهـول الحـال نیـز                  
ثابت است، ولي ذیل آیه، قرینه براي عدم حجیّت این ظهور خواهد شـد؛ از ایـن رو الزم                   

اکتفا به اصالت عدالت    است که در مورد راوي مجهول الحال نیز تبیّن کنیم و در نتیجه،              
 .)٢٩٦ـ٢٩٧ ،الخراساني:  ـ نک (١کافي نخواهد بود

 در. کنـد   را ردّ مـي   ) ٩ ( ۀاشکال سومي نیز به این استدالل وارد است که اعتبار مقدم          
 اصالت عدالت، به عدم وجوب تبیّن نسبت به راوي مجهول الحال تفسیر شده            ) ٩ ( ۀمقدم

 :ازاستت گفتیم که مراد از اصالت عدالت عبارتعدالاست؛ حال آن که در توضیح اصالت
 حکم به وجود صفت راسخه در نفس راوي که مانع از) ١(
)a/ارتکاب گناهان کبیره، و) ١ 
)b/شود  تکرار گناهان صغیره مي) ١ ... 

و روشن است که میان حکم به وجود یک صفت در راوي، با حکم به عدم وجوب تبـیّن،                   
رت دیگر، اگر این استدالل تامّ باشد، چه بسا بتواند حجیت و اعتبار             به عبا . تفاوت وجود دارد  

سند روایت را از نظر عدم وجوب تبیّن از حال راوي ثابت کند؛ ولـي از اثبـات وجـود صـفت           
تـوان    گانـه، مـي     هاي سه   بنابراین، در مجموع، با توجّه به اشکال      . عدالت در راوي ناتوان است    

 .نباء بر اعتبار اصالت عدالت، ناتمام است  ۀنتیجه گرفت که استدالل به آی
 روایت یونس بن عبدالرحمنـ ٢ـ٢ـ٥

دلیل دومي که بر اعتبار اصالت عدالت اقامه شده است روایت منقـول از یـونس بـن                  
و باسناده عن یونس    «: متن روایت چنین است   . عبدالرحمن در کتاب وسائل الشیعه است     

سـالته عـن البیّنـة اذا اقیمـت     : قال) ع(بدلله بن عبدالرحمن، عن بعض رجاله، عن ابي ع     

_____________________________________________________________ 
، معنای تعمیم علّت بیان شـد،  »لعلة یعمّم و یخصّصا« آن چه مورد تسالم علمای علم اصول است، این است که  .١ 

 نباء، معیار در قبول روایـت راوی، عـدم اصـابه بـه              ۀگوییم که طبق ظاهر آی      اما در مورد مخصّص بودن علّت می      
توانیم به  جهالت است؛ از این رو حتی اگر راوی، شخص فاسقی باشد، ولی ما از اصابه به جهالت ایمن باشیم، می                 

خذ کنیم؛ بنابراین علّت ذکر شده در آیه، عدم اعتبار خبر فاسق را به موارد ایمنی از اصابه به جهالـت                     روایت او ا  
 .زند و در این گونه موارد، تبیّن واجب نخواهد بود تخصیص می
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خمسة اشیاء یجـب علـي النـاس        : علي الحقّ، ایحلّ للقاضي ان یقضي بقول البیّنة؟ فقال        
الوالیات، و المناکح، و الذبائح، و الشهادات، و االنساب، فاذا کـان           : االخذ فیها بظاهر الحکم   

، الحرّالعـاملي  :ـ  نکـ (»باطنـه عـن الرجل ظـاهراً مامونـاً، جـازت شـهادته، و الیـسال              ظاهر
 :گوید حرّ عاملي در توضیح این استدالل مي). ٢٧/٣٩٢

قد عمل الشیخ و جماعة بظاهره و ظاهر امثاله و حکموا بعدم وجوب التفتیش،              : اقول«
و حملوا ما عارضه ظاهراً علي انّ من تکلّف التفتیش عن حال الـشاهد یحتـاج ان یعـرف                   

ک، و علي انّه اذا ظهر شيء من االمور المـذکورة ممّـا ینـافي               وجود الصفات المعتبرة هنا   
العدالة لم تقبل الشهادة، و ان کان ال یجب الفحص، و الذي یفهم من االحادیـث الکثیـرة                 
عدم وجوب التفحّص، و انّ االصل العدالة، لکن بعد ظهور المواظبة علي الـصلوات و عـدم                 

 .)٢٧/٣٩٣ ،الحرّ العاملي(» ظهور الفسق
 : استدالل به روایت چنین استۀنحو

 .توان آن را اخذ کرد روایت یونس بن عبدالرحمن معتبر است و مي) ١(
مراد از اصالت عدالت، عبارت است از عدم وجوب تفحّص از کسي کـه ظـاهرش                ) ٢(

 )بر اساس روایت یونس. (عدم فسق است
سـاس  بـر ا  . (ظاهر حال راوي که مجهول الحـال باشـد، حـاکي از فـسق نیـست               ) ٢(

 )مفروض مسأله
اخذ سخن کسي که ظاهر حالش، عدم فـسق باشـد، واجـب اسـت و نیـازي بـه                    ) ٣(

 )بر اساس روایت یونس بن عبدالرحمن. (فحص نیست
اسـتنتاج  . (اخذ روایت راوي مجهول الحال، واجب است و نیازي به فحص نیست           ) ٤(

 ))٣(و ) ٢ (ۀاز مقدم
 ))٤(و ) ٢(، )١ ( دمهاستنتاج از مق. (اصالت عدالت حجّت است) ٥(

را ) ٢ ( ۀرسد؛ نخست آن کـه مقدمـ        در مقام بررسي این دلیل، پنج اشکال به نظر مي         
توان پذیرفت؛ زیرا معنایي که حرّ عاملي از اصالت عدالت بیان کرده است با آن چـه                   نمي

در توضیح این اصل گفتیم، تفاوت دارد؛ اصالت عدالت، آن گونه که بیان شـد، در مـورد                  
شود که مجهول الحال باشند؛ نه کسي که ظاهر حالش براي ما روشـن               ي مطرح مي  کسان

افزون بر ایـن، در سـخن حـرّ عـاملي           . است، ولي در لزوم تفحّص از باطن او تردید داریم         
کنـد؛   مطلبي وجود دارد که اصالت عدالت به معناي اخذ روایت مجهول الراوي را ردّ مـي      

 :گوید حرّ عاملي مي
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الحرّ (»  و عدم ظهور الفسق    لکن بعد ظهور المواظبه علي الصلوات     العدالة،  و انّ االصل    
 .)٢٧/٣٩٣ ،العاملي

نمازهـا   عبارت، اخذ اصالت عدالت را منوط به احراز مواظبت شخص بـر           حرّعاملي در این  
دقّت داشته   از مواظبت در نمازها آن است که شخص در انجام نمازهایش           مراد. است دانسته
نمازهـا دارد،    بر سش این است که اگر در مورد کسي احراز کردیم که مواظبت           حال پر . باشد

 !کرد؟ الحال دانست و در عدالت او شکّتوان چنین شخصي را مجهول آیا مي
گونه که در روایت بیان شده، اخذ ظاهر حال، به موارد           اشکال دوم این است که همان     

انساب ـ اختصاص دارد؛ در حالي کـه قبـول     ـ والیات، مناکح، ذبائح، شهادات، و   گانه پنج
ترین اشـکال وارد بـه ایـن اسـتدالل آن             اشکال سوم و مهمّ   . روایت جزء این موارد نیست    

مخدوش است؛ زیرا روایت یونس بن عبدالرحمن مرسـله اسـت؛ بـه             ) ١ (ۀاست که مقدم  
عـض  ب«وارد شـده اسـت و مـراد از          » عن بعض رجاله  «این دلیل که در سند روایت تعبیر        

توان به    بنابراین روایت مذکور، فاقد حجیّت از نظر سند است و نمي          . روشن نیست » رجاله
چنـان بـا    اشکال چهارم این است که اگر سند روایت نیز تمام باشد، هـم            . آن استناد کرد  

یک دشواري مواجه است و آن این که مـورد اعـراض اصـحاب قـرار گرفتـه اسـت؛ زیـرا                      
گواه این مطلب آن است که اگر . اند  رجال، به آن عمل نکردهاصحاب، به ویژه علماي علم

بـود، مـستلزم آن بـود کـه اکثـر             ، صرفاً حـسن ظـاهر مـي       »عدالت«مراد علماي رجال از     
بینیم علماي رجال بـسیار       در حالي که مي   ) ٣٩سبحاني،  : ـ  نک(مسلمانان را تعدیل کنند     

اوي بیابند و مادام کـه بـه چنـین        کنند تا شاهد و گواه محکمي بر عادل بودن ر           دقّت مي 
پنجمین و آخرین اشکال . کنند اند، حکم به عدالت راوي نمي  شاهد و گواهي دست نیافته    

این است که اگر از اعراض اصحاب هم صرف نظر کنیم، این روایت با روایات دیگري کـه                  
روایـت  تـوان بـه     این روایات، ميۀاز جمل . در بیان معناي عدالت وارد شده، معارض است       

که بسیاري از علما بـه      ) ، روایت اوّل  ١٨/٢٨٨ ،الحرّ العاملي : ـ  نک(یعفور اشاره کرد      ابن ابي 
حال، در موارد تعارض، الزم است روایتي را اخذ کنیم که مشهور بـین              . اند  آن عمل کرده  
 .اصحاب است

 اصل استصحابـ ٣ـ٢ـ٥
استـصحاب عـدالت    دلیل سومي که بر اعتبار اصالت عدالت اقامه شـده اسـت، اصـل               

گونـه خطـاب    بر اساس این دلیل، هر انساني تا هنگامي که بالغ نشده باشـد، هـیچ              . است
توان گفت که چنین شخصي قبل از رسیدن          بنابراین، مي .  او نیست  ۀحکم تکلیفي، متوجّ  
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به سنّ بلوغ، هیچ یک از محرّمات را اتیان نکرده است و اگر هـم واجبـات ماننـد نمـاز و                      
ام نداده، باز گناهي مرتکب نشده است؛ زیرا بلوغ، شرط تکلیف است و امثـال               روزه را انج  

بنابراین عدم فاسق بـودن ایـن شـخص تـا     . نماز و روزه، بر شخص غیر بالغ واجب نیست  
ولي بعد از آن که به سنّ بلوغ رسیده، مجهـول           . قبل از رسیدن به سنّ بلوغ یقیني است       
در این جاسـت کـه بـر    . فاسق بودن او شکّ داریمالحال است؛ یعني ما در عادل بودن یا        

از ایـن رو،    .  شکّ الحق از بین بـرد      ۀاساس اصل استصحاب نباید یقین سابق را به واسط        
بنـابراین عـدالت ایـن شـخص یقینـي          . کنیم   عدم فسق چنین شخصي حکم مي      يبه بقا 

لت او حکـم    توان به عدا    خواهد بود و با اجراي این اصل در مورد راوي مجهول الحال، مي            
توان این استدالل را این گونه نیز  مي. کرد و مفاد اصالت عدالت نیز چیزي جز این نیست

 :تقریر کرد
 )»عادل«بر اساس تعریف . (عادل کسي است که فاسق نباشد) ١(
 )»فاسق«بر اساس تعریف . (کسي که حرامي را مرتکب نشده باشد، فاسق نیست) ٢(
بر اساس  . ( نقض یقین سابق به سبب شکّ الحق       استصحاب عبارت است از عدم    ) ٣(

 )»استصحاب«تعریف 
ـ      ) ٤( اصـل موضـوع از علـم فقـه؛         . (١ افـراد نیـست    ۀقبل از بلوغ، حکم تکلیفي متوجّ

 ))شرطیت بلوغ در تکلیف
مقدمه بـر   . (این که راوي قبل از بلوغ، حرامي را مرتکب نشده است، یقیني است            ) ٥(

 )اساس مفروض مسأله
) ٤ (ۀاستنتاج از مقدم. (اوي قبل از بلوغ، فاسق نبوده است، یقیني است       این که ر  ) ٦(

 ))٥(و 
مفـروض  . (فاسـق باشـد، مـشکوک اسـت       ) بعد از بلوغ  (این که راوي، هم اکنون      ) ٧(
 )مسأله
بر اساس حکم عرف به وحـدت       . (راوي بعد از بلوغ، همان راوي قبل از بلوغ است         ) ٨(

 )شخص قبل از بلوغ و بعد از بلوغ

_____________________________________________________________ 
 اختصاص حکم به حکم تکلیفی، از آن جهت است که احکام وضعی مانند ضمان متوجّـه افـراد غیـر بـالغ نیـز                         .١ 

 ولیّ او است    ۀضمان، بر عهد    ۀلبته تا وقتی که فرد بالغ نباشد، حکم تکلیفی وجوب خارج شدن از عهد             شود؛ ا   می
 .شود و زمانی که به حدّ بلوغ رسید، حکم وجوب خارج شدن از ضمان، متوجّه خود شخص می
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بر اساس  . (استصحاب عبارت است از عدم نقض یقین سابق به سبب شکّ الحق           ) ٩(
 )استصحاب«تعریف 

 )اصل موضوع ثابت شده در علم اصول. (استصحاب، حجّت شرعي است) ١٠(
، )٦ ( ۀاستنتاج از مقدمـ   . (یقیني است ) بعد از بلوغ  (عدم فسق راوي، هم اکنون      ) ١١(

 ))٩(و ) ٧(
اسـتنتاج از   . (عادل باشـد، یقینـي اسـت      ) بعد از بلوغ  (نون  این که راوي، هم اک    ) ١٢(
 ))١١(و ) ١ (ۀمقدم

  ۀاشکال نخـست بـه مقدمـ      . توان به دو اشکال اشاره کرد       در بررسي این استدالل، مي    
؛ »عادل کسي است که فاسق نباشـد      «ادعا شده است که     ) ١ (ۀدر مقدم . گردد  باز مي ) ١(

از عبـارت برخـي از علمـاي امامیّـه چنـین            اگر چه   . یعني عدالت همان عدم فسق است     
گونـه کـه    شود که در نظر ایشان، عدالت همان عدم فسق باشد، ولـي همـان               استفاده مي 

، عـدالت را صـفت      )ع( معـصومین    ۀبیان شد، بسیاري از علما، بـا تکیـه بـر روایـات ائمـ              
 صـغیره  اند که مانع از ارتکاب گناهان کبیـره و تکـرار گناهـان    اي در نفس دانسته    راسخه

اگر چه ایـن تعبیـر در   . اند تعبیر کرده » ملکه«باشد و حتي برخي از این صفت راسخه، به          
توان عدالت را صـرف       خورد، ولي گواه آن است که در نظر آنان، نمي           روایات به چشم نمي   

 .عدم فسق دانست
اگر در مقام دفاع از این استدالل، گفته شود که اگر چه صفت راسخه و عدم فسق، با                  

اي که از اثبـات عـدم فـسق در            ها مالزمه وجود دارد؛ به گونه       هم متفاوتند، ولي میان آن    
پاسخ ایـن اسـت کـه اوّالً وجـود          . توان به وجود صفت راسخه در وي پي برد          شخص، مي 

ثانیـاً میـان    . اي، ثابت نشده و هیچ دلیلي بر این مطلب، اقامه نـشده اسـت               چنین مالزمه 
رد؛ زیرا در مواردي که شخص، انگیزه بر انجام گناه داشته باشد، اي وجود ندا ها مالزمه آن

تـوان    کند و در نتیجه، مي       انجام گناه فراهم نباشد، عدم ارتکاب گناه، صدق مي         ۀاما زمین 
توان چنین شخصي را واجد صفت راسـخه در نفـس    عدم فسق را نتیجه گرفت؛ ولي نمي     

 راوي که مانع از
)a/وارتکاب گناهان کبیره، ) ١ 
)b/شود  تکرار گناهان صغیره مي) ١... 

به هر حال، حتی اگر بتوان با تکیه بر ایـن استـصحاب، عـدم فـسق راوي را                   . دانست
 .شود اثبات کرد، وجود صفت راسخه در راوي، اثبات نمي
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اشکال سوم آن است که اگر این استصحاب، بتواند وجـود صـفت راسـخه در راوي را                  
هم ثابت کند، چنین استصحابي حجّیت ندارد؛ زیرا دلیل حجیّت استصحاب، حجیّت آن             

واسطه، منحصر کرده است و شامل اثبات آثار و احکام عقلي             را به آثار و احکام شرعي بي      
استـصحابي کـه آثـار      ( » استصحاب مثبِـت  «ود که   ش  بر همین اساس، گفته مي    . شود  نمي

، حجّـت   »اصـل مْثبِـت   «یـا   ) عقلي و مالزمات عقلي موضوع مورد استصحاب را ثابت کند         
تـوان عـدم فـسق         بنابراین با چنین استصحابی، حتي نمـي       .)١٣٨ ،الحائري: ـ  کن(نیست  

 .راوي را اثبات کرد
 عبـارت دیگـر، اگـر از        بـه . اشکال چهارم وجود معارض براي ایـن استـصحاب اسـت          

توان با تمسّک به استصحاب، عدم عدالت         ی فوق صرف نظر کنیم، مي       گانه  هاي سه   اشکال
 :تقریر استصحاب عدم عدالت، به این صورت است. راوي مجهول الحال را ثابت کرد

 )»فاسق«بر اساس تعریف . (فاسق کسي است که واجبات را انجام نداده باشد) ١(
بر اساس  . (ت است از عدم نقض یقین سابق به سبب شکّ الحق          استصحاب عبار ) ٢(

 )»استصحاب«تعریف 
 افـراد غیـر      ۀبر اسـاس رویـ    . (این راوي، قبل از بلوغ، واجبات را انجام نداده است         ) ٣(
 )بالغ

بـر اسـاس    . (این که راوي، قبل از بلوغ، واجبات را انجام نداده است، یقیني است            ) ٤(
 ))٣ (ۀمقدم
  ۀاسـتنتاج از مقدمـ    . (وي، قبل از بلوغ، عادل نبوده است، یقیني اسـت         این که را  ) ٥(

 ))٤(و ) ٢(
مفـروض  . (عـادل باشـد، مـشکوک اسـت       ) بعد از بلـوغ   (این که راوي، هم اکنون      ) ٦(
 )مسأله
بر اساس حکم عرف به وحـدت       . (راوي بعد از بلوغ، همان راوي قبل از بلوغ است         ) ٧(

 )شخص قبل از بلوغ و بعد از بلوغ
 )اصل موضوع ثابت شده در علم اصول. (استصحاب، حجّت شرعي است) ٨(
 ۀاسـتنتاج از مقدمـ    . (یقیني است ) بعد از بلوغ  (عدم عدالت این راوي، هم اکنون       ) ٩(

 ))٨(و ) ٦(، )٥(
اسـتنتاج از   . (فاسق باشـد، یقینـي اسـت      ) بعد از بلوغ  (این که راوي هم اکنون      ) ١٠(
 ))٩(و ) ١ (ۀمقدم
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 در مورد راوي مجهول الحال، دو استصحاب جـاري اسـت؛ یکـي عـدم     با این توضیح، 
کند و دیگري عدم عدالت او را؛ با تعـارض ایـن دو استـصحاب، بایـد                   فسق او را ثابت مي    
پس بر اسـاس اشـکال چهـارم،        . ها کنیم و هر دو را غیر معتبر بدانیم          حکم به تساقط آن   

 .١ کردتوان عدم فسق راوي مجهول الحال را اثبات حتي نمي
  اصالت صحتـ٤ـ٢ـ٥

چهارمین دلیلي که ممکن است بر اعتبار اصالت عدالت اقامـه شـود، اصـالت صـحت                 
انجام صحیح یک عمل، به این      : توضیح این دلیل چنین است    ). ٩٦التبریزي،  :  ـ نک(است  

. معنا است که آن عمل به نحوي تحقّق یابد که داراي همه اجزا و شرایط خـودش باشـد                  
ونگي انجام یک عمل، از نظر صحت و فساد، سه حالت متصوّر است؛ یا ایـن                در مورد چگ  

که یقین داریم آن عمل از سوي فاعل به نحو صحیح انجام گرفته است؛ یا یقـین داریـم                   
که آن عمل، از سوي فاعل، به نحو فاسد انجام گرفته است؛ براي مثال، فاعـل، برخـي از                   

ین که در انجام آن عمل به صـورت صـحیح یـا             شرایط آن عمل را اتیان نکرده است؛ یا ا        
گاه نسبت به صحّت انجام یک عمل از سوي  شرعیّه، هرۀبر اساس ادلّ. فاسد، تردید داریم

، الزم است که عمل او را حمل بر صحّت کنیم؛ یعني حکـم              ٢مسلمان شکّ داشته باشیم   
 .کنیم که آن شخص، آن فعل را به نحو صحیح انجام داده است

ر مورد یک راوي تردید داشته باشیم که آیا واجبات و محرّمات را به نحـو                حال اگر د  
گردد، یا این که در اعمال او خللي  صحیح انجام داده است و در نتیجه عادل محسوب می

شود، الزم اسـت کـه اعمـال او را حمـل بـر                وجود داشته و از این رو عادل محسوب نمي        
م و روشن است که معناي اصالت عـدالت نیـز           صحت کنیم و او را فرد عادلي قلمداد کنی        

چیزي جز این نیست که هرگاه در عدالت یا عدم عدالت شخصي مثل راوي تردید داشته 
 :توان این استدالل را به این نحو نیز تقریر کرد مي. باشیم او را عادل بدانیم

_____________________________________________________________ 
به معنای ردّ اصالت     در این جا تذکّر این نکته الزم است که ردّ استصحاب عدالت در مورد راوی مجهول الحال،                   .١ 

عدالت به طور کلی نیست؛ زیرا چه بسا در موردی بر اساس دلیل معتبر، مانند شهادت بیّنه، به وجود عدالت بـه       
 این صفت راسخه در او تردید يمعنای صفت راسخه در شخصی یقینی پیدا کنیم و پس از گذشت زمانی، در بقا

 . عدالت در او را نتیجه گرفتيه استصحاب، بقاتوان با تمسّک ب کنیم؛ در این گونه موارد، می
نظران در میزان شمول اصـالت صـحّت اخـتالف وجـود دارد؛                تعبیر به مسلمان، از آن رو است که میان صاحب          .١ 

داننـد و برخـی آن را تنهـا در مـورد      برخی آن را در افعال غیر ـ خواه مسلمان و خواه غیر مسلمان ـ جاری مـی   
انـد،    به هر حال، آن چه مسلّم است این است که کسانی که این اصل را پذیرفته               . دانند  میافعال مسلمان، جاری    

 ،المکـارم الـشیرازی   :  ـ نکـ (داننـد و در آن تردیـد ندارنـد            ل مسلمان، قدر متیقّن مـی     اجرای آن را نسبت به افعا     
 .)١١٦ـ١/١١٧
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 بر اسـاس تعریـف  . (عادل کسي است که اعمال خود را به نحو صحیح انجام دهد       ) ١(
 )»عادل«

بر . (اصالت عدالت، عبارت است از حکم به عدالت کسي که مشکوک العدالة است) ٢(
 )»اصالت عدالت«اساس تعریف 

 .شکّ در عدالت راوي، ناشي از شکّ در صحت اعمالش است) ٣(
بـر اسـاس    . (اصالت صحت، عبارت است از حمل فعل مسلمان بـر وجـه صـحیح             ) ٤(

 )»اصالت صحّت«تعریف 
 )اصل موضوع ثابت شده در قواعد فقهیّه. ( صحت، حجّت شرعي استاصالت) ٥(
 )بر اساس مفروض مسأله. (این راوي مسلمان است) ٦(
 ))٤ (ۀبر اساس مقدم. (دهد هر مسلماني، اعمال خود را بر وجه صحیح انجام مي) ٧(
) ٦ ( ۀاستنتاج از مقدم  . (این راوي، اعمال خود را بر وجه صحیح انجام داده است          ) ٨(

 ))٧(و 
 ))٨(و ) ١ (ۀاستنتاج از مقدم. (این راوي، عادل است) ٩(
 ))٩(و ) ٢ ( ۀاستنتاج از مقدم. (اصالت عدالت، حجّت است) ١٠(

رسـد؛ نخـست آن کـه بـه نظـر             در مقام ارزیابي این استدالل، دو اشکال به نظر مـي          
دالت، عبارت است تر بیان شد، ع گونه که پیشتمام نباشد؛ زیرا همان) ١ ( ۀرسد مقدم مي

شـود و اسـتدالل        انجام واجبات و ترک محرّمات مـي       ۀاز صفت راسخه در نفس که زمین      
افـزون بـر ایـن، شـرط        . کننده، دلیلي بر تعریف جدید خود از عدالت ارائه نکـرده اسـت            

جریان اصالت صحّت آن است که نخست اصل صدور عمل از فاعل احراز گردد، تا بتـوان                 
 به این که آیا عمل مذکور صحیح بوده یا نه، بـه اصـالت صـحّت                 در صورت تردید نسبت   

تمسّک کرد؛ در حالي که شکّ در عدالت یک شخص، ممکن است ناشي از این باشد که                 
آورد یا نه؟ روشن است که در  اصوالً شکّ داریم که براي مثال، نمازهاي خود را به جا مي       

 .مل را ثابت کندتواند اصل صدور ع این گونه موارد، اصالت صحت نمي
  متشرّعهۀ سیرـ ٥ـ٢ـ٥

در .  متـشرّعه اسـت  ۀپنجمین دلیلي که بر اعتبار اصالت عدالت اقامه شده است، سیر      
متـشرّعه از صـدر اسـالم تـا       ۀتوضیح این استدالل، گفته شده که بر اساس بررسي سـیر  

شخـصي   علماي اسالم این بوده است که هر گـاه در عـدالت              ۀبریم که رویّ    کنون، پي مي  
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گـاه در  اند و هـیچ  کرده کردند، بر اساس اصل عدالت، به عادل بودن او حکم مي    تردید مي 
 :گوید شیخ طوسي مي. اند آمده مقام بررسي و تفحّص از عادل بودن یا نبودن وي بر نمي

و ایضاً االصل في االسالم العدالة و الفسق طاري علیه یحتاج الي دلیل، و ایضاً نحـن                 «
 کان البحث في ایّام النبي علیه السالم، و ال ایّام الصحابه و ال ایّـام التـابعین و                   نعلم انّه ما  

انّما هو شيء احدثه شریک بن عبدهللا القاضي فلو کان شرطاً ما اجمع اهل االعصار علـي                
 .)٦/٢١٨الطوسي (» ترکه

 :تر نقل شد نیز به این مطلب اشاره دارد بخشي از سخن حرّ عاملي که پیش
قد عمل الشیخ و جماعة بظاهره و ظاهر امثاله و حکموا بعدم وجوب التفتیش،              : اقول«

و حملوا ما عارضه ظاهراً علي انّ من تکلّف التفتیش عن حال الـشاهد یحتـاج ان یعـرف                   
 .)٢٧/٣٩٣ ،الحرّ العاملي(» وجود الصفات المعتبرة هناک

 :گونه نیز تقریر کردتوان این استدالل را این مي
 . اصالت عدالت، اکتفا به حسن ظاهر استمراد از) ١(
اکتفا به حسن ظاهر راوي در احراز اعتبار یک روایـت، عملکـرد مـستمر فقهـاي            ) ٢(

 .امامیّه بوده است
 .شود  متشرعه محسوب ميۀعملکرد مستمر فقهاي امامیّه، سیر) ٣(
 متـشرعه محـسوب     ۀاکتفا به حسن ظاهر راوي در احراز اعتبار یک روایت، سـیر           ) ٤(
 .شود مي

 . متشرعه حجّت شرعي استۀسیر) ٥(
اکتفا به حسن ظاهر راوي در احراز اعتبار یک روایـت، حجّـت شـرعي محـسوب           ) ٦(
 .شود مي

 .شود اصالت عدالت، حجّت شرعي محسوب مي) ٧(
کرد مـستمر     نه تنها عمل  ) ٢ (ۀهایي روبرو است؛ زیرا در مقدم       این دلیل نیز با اشکال    

نبوده اسـت، بلکـه     » به حسن ظاهر راوي در احراز اعتبار یک روایت        اکتفا  «فقهاي امامیّه   
آن چه تردیدي در آن وجود ندارد این است که فقهاي امامیّه، در احراز عـدالت راویـان،                  

هـاي رجـالي متعـدّد از سـوي           شاهد این مطلب، نگـارش کتـاب      . اند  کرده  بسیار دقّت مي  
تـوان از میـان    شیخ طوسي است و مـي   علماي امامیّه، مانند نجاشي، صدوق و حتي خودِ         

هـا نـشان    مراجعه به این کتـاب . متأخران به حرّ عاملي و از معاصران به خویي اشاره کرد  
انـد کـه      دهد که فقهاي امامیّه، دقّت درباره احراز عدالت راوي را تا به آن جا رسـانده                 مي
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١١٥

ون بـودن  هاي مختلف بررسي حال راوي، مانند مجهول بودن، مهمـل بـودن، مطعـ          فرض
و ) ٢٨ـ٢٩سبحاني، : ـ نک(اند  اند و معیار هر کدام را به تفصیل بیان کرده        را برشمرده ... و  

اشـکال  . چه بسا سخن شیخ طوسي تنها ناظر به شهود در قضاوت باشد؛ نه راویان اخبـار       
اي، حتي    در حجیّت سیره، صرف وجود چنین سیره      . شود  مربوط مي ) ٦ ( ۀدیگر، به مقدم  

اي   ه نیز کافي نیست؛ بلکه باید دلیلي شرعي بـر حجّـت بـودن چنـین سـیره                 نزد متشرع 
علّت این امر آن است که همواره این احتمال وجود دارد که برخـي از  . وجود داشته باشد 

متشرّعه، تنها به دلیل تساهل و تسامح نابجا در مسائل شـرعي، روش و عملکـردي را در              
یّت آن وجود ندارد، بلکه در مـواردي، دلیلـي بـر            اند که نه تنها دلیلي بر حج        پیش گرفته 

هـاي    توان به صرف شایع و رایج بودن وام         براي مثال، نمي  . توان یافت   عدم حجیّت آن مي   
 متـشرّعه قائـل بـه جـواز چنـین           ۀهمراه سود در میان متشرّعه، با توسّل به حجیّت سیر         

خیص مـصداق، یـا   هایي شد؛ زیرا ممکن است رواج چنین امـري، ناشـي از عـدم تـش         وام
غفلت از حکم شرعي، یا تسامح در مسائل شرعي باشد که هیچ یک از ایـن امـور، مجـوّز         

 .شود هاي همراه سود نمي استفاده از وام
 ظنّ انسداديـ ٦ـ٢ـ٥

ششمین دلیلي که ممکن است بر اعتبار اصالت عدالت اقامه شود، تمسّک به انـسداد               
بدون تردید با رسالت پیامبر اسـالم، تکـالیف         توضیح این دلیل آن است که       . با علم است  

حال اگر بنا باشد در فهم این تکـالیف، تنهـا          . واقعي بسیاري بر مکلّفین واجب شده است      
تردید بـسیاري از تکـالیف مـذکور بـر مـا پوشـیده                به یقین و ظنّ خاصّ اکتفا کنیم، بي       

. ، محدود است) خاصّظنّ(هاي تحصیل یقین و ظنّ منتهي به یقین  خواهد ماند؛ زیرا راه
ظنّ (شود  بنابراین، الزم است هر گونه ظنّي که نسبت به وجود تکالیف شرعي حاصل می 

هـاي مفیـد ظـنّ مطلـق نیـز        یکي از راه .)٣١١الخراساني،  : ـ  نک( را حجّت بدانیم  ) مطلق
گونه نیز  توان این دلیل را این      مي. بنابراین اصالت عدالت حجّت است    . اصالت عدالت است  

 :قریر کردت
اصـل  . (ما نسبت به وجود تکالیف واقعـي فعلـي در حـقّ مکلّفـین یقـین داریـم                 ) ١(

 )موضوع ثابت شده در علم فقه
بـر اسـاس    . (هاي تحصیل یقین و ظنّ خاصّ نسبت به تکالیف، محدود اسـت             راه) ٢(

 )انسداد باب علم
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 ١١٦

ام معـاش،   اگر بسیاري از احکام شرعي بر ما پوشیده بماند، موجـب اخـتالل نظـ              ) ٣(
 .گردد عسر یا حرج مي

اصل موضوع ثابـت    . (اختالل نظام معاش، عسر یا حرج، از نظر شارع مردود است          ) ٤(
 )شده در علم فقه

اسـتنتاج از  . (پوشیده ماندن بسیاري از احکام شرعي، از نظر شارع مـردود اسـت          ) ٥(
 ))٤(و ) ٣ (ۀمقدم
بـر اسـاس    . (گـردد   لـوم مـي   با حجیّت ظنّ مطلق، بسیاري از تکالیف شـرعي مع         ) ٦(

 )بررسي روایات
 ))٦(و ) ٥ (ۀاستنتاج از مقدم. (ظنّ مطلق حجّت است) ٧(
بر . (اصالت عدالت، عبارت است از حکم به عدالت کسي که مشکوک العداله است) ٨(

 )»اصالت عدالت«اساس تعریف 
، ظنّ  با اجراي اصالت عدالت نسبت به راوي مشکوک العداله، نسبت به عدالت او            ) ٩(

 .آوریم مطلق به دست مي
بر اساس روایات نقل شده از راوي مجهول العداله، نسبت به بسیاري از احکـام               ) ١٠(

 ))٩(و ) ٢(ۀ استنتاج از مقدم (.آوریم شرعي، ظنّ مطلق به دست مي
با اجراي اصالت عدالت نسبت به راوي مشکوک العداله، نـسبت بـه بـسیاري از                ) ١١(

 ))١٠(و ) ٩ ( ۀاستنتاج از مقدم. (آوریم  به دست مياحکام شرعي، ظنّ مطلق
و ) ٧ ( ۀاسـتنتاج از مقدمـ    . (ظنّ حاصل از اجراي اصالت عـدالت حجّـت اسـت          ) ١٢(

)١١(( 
در مقام ارزیابي این استدالل باید گفت نخستین اشکالي کـه بـه ایـن اسـتدالل وارد               

فتن واقعیّـت خـارجي،     توضیح آن که با در نظر گـر       . گردد  متوجّه مي ) ٩ (ۀاست به مقدم  
شود که لزوماً چنین نیست که به صرف اجراي اصالت عدالت نسبت به عدالت                روشن مي 

هـستند  » مجهـول الحـال   «ها نداریم و به اصطالح        افرادي که به هیچ وجه شناختي از آن       
اشکال دیگر ایـن اسـت کـه        . ناتمام است ) ٩ ( ۀبنابراین مقدم . ظنّ به عدالت حاصل شود    

 استدالل ناتمام است؛ زیرا علم اجمالي به وجود تکالیف واقعي فعلي، بـا علـم                )٢ ( ۀمقدم
تفصیلي نسبت به تکالیف بیان شده در آیات قرآن، تکالیف بیان شده در روایات منقـول                

 عقـل   ۀاز راویان معلوم العدالة، تکالیف بیان شده در اجماعات، تکالیف بیان شده به وسیل        
 راوي  ۀبه تکالیف مطرح شـده در روایـاتي کـه بـه وسـیل             از یک سو و شکّ بدوي نسبت        
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١١٧

بنابراین، عدم تمسّک به روایت مجهول العدالة،       . گردد  مجهول الحال نقل شده، منحلّ مي     
بنابراین ناتمام بـودن ایـن دلیـل نیـز آشـکار            . شود  باعث اختالل نظام، عسر یا حرج نمي      

 .)٣١٢الخراساني، (گردد  مي
 

 نتیجه
شود که هیچ     اي که بر اثبات اصالت عدالت اقامه شده، روشن مي           گانه   شش  ۀبا بررسي ادلّ  

هـاي مهمّـي مواجـه        یک از این ادلّه، تمام نیست و اثبات اعتبار آن، هم چنان با چـالش              
تـوان در احـراز عـدالت راوي و در            بنابراین، اصالت عدالت، غیر معتبر است و نمـي        . است

 .تمسّک کردنتیجه احراز اعتبار وي به اصالت عدالت 
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