
 
   

  

92 -81 /1400بهار و تابستانسال پنجم/ شماره نهم/  / پژوهیمطالعات دین  

 عدالت مجتهد از دیدگاه مذاهب اسالمی 

 1منصوره ناطق 
 چکيده

را در تاروپود جامعه و  اسلللت و اهميت خاصلللی به عدالت داده و آنسلللالم مکتب عدل ا
در تمام مسادل حقوقی، اجتماعی، خانوادگی... شرط اساسی دانسته است. بنابراین، 

کيد دارد که تمام پست ها و مسادل حساس برعهده افراد عادل گذاشته شود اسالم تأ
بگوید و بنویسللللد در غير این  که نمونه آن مجتهد اسللللت که باید در هر مرحله عادالنه

اسللللالم وارد خواهد شللللد. به همين جهت  ناپذیری به پیکرهصللللورت خسللللارات جبران
پژوهش حاضللللر با هدف بررسللللی عدالت مجتهد از دیدگاه مذاهب اسللللالمی و با روش 

ابتدا به بررسللی ادله عدالت مجتهد و سللدس تحليلی نگاشللته شللده اسللت. -توصلليفی
باره مطرح شللللده اسللللت. ن شلللليعه و اهل سللللنت در ایندیدگاه مهمترین اندیشللللمندا

تحقيق نشللان داد که در اصللل شللرطيت عدالت در مجتهد اختالفی نيسللت، اما  نتيجه
درباره مفهوم اصللللطالحی نزد شلللليعه عدالت ناظر به عدم ارتکاب کبادر و حداقل عدم 

رد، اما عامه طور مداوم است، ولی در مروت اتفاقی بين آنان وجود ندااصرار بر صغادر به
که در تعاریفشللللان ملکه بودن، طوریدر بيان تعریف عدالت انسللللجام بهتری دارند به

 تقوی، مروت، مشترک است.
گان کليدی،  عدالت، مجتهد، اجتهاد، مذاهب اسالمی. واژ

 . مقدمه1
هللای ادیللان بوده اسلللللت در اسللللالم نيز از هللای انسلللللانی و دغللدغللهعللدالللت از دیربللاز از مهمترین آرمللان

مهم فقهی مثل اجتهاد، که جای پای آن را در مسادل طوریموضوعات مهم اجتماعی و فردی است به

 
                                                                            

 العالميه، قم، ایران. ؟ص؟المصطفی الهدی، جامعهپژوه دکتری فقه مقارن، مجتمع آموزش عالی بنت. دانش1
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ر رو به افزایش فتوا در این زمان، توان مشللللاهده کرد. نقش خطيشللللهادت، امام جماعت می قضللللاوت، 
گون باید به این بح  که به جنبش  بررسی دوباره آن را بسيار ضروری کرده است و علمای مذاهب گونا

کاوی بح  عملی ژرفی تبدیل شللده بدردازند. بيان و بررسللی شللرایط فتوا، سللرآغازی در نواندیشللی و ژرف
یکی از شرایط مهم آن یعنی، عدالت است و در پی پاسخ به درباره فتواست. بنابراین، گفتار حاضر درباره 

 این سؤال بوده است که مذاهب اسالمی چه نظری درباره عدالت مجتهد دارند؟

 شناسی. مفهوم2
 عدل .1 – 2

. معنای رعایت برابری ميان دو چيز و قراردادن هر چيز در جایگاه خود اسللت، ضللد جور بهدر لغت عدل
کارهای او مشللللهود باشللللد نيز عدل  ، ذیل واژه عدل( به1414منظور، )ابن  که عدالت در همه  انسللللانی 

های خدا نيز که عدل از نامچنان ، ذیل واژه عدل(1414)ابن منظور،  شللللودمعنای عادل گفته میبه
طور هبکند و در حکمش جور و ستمی وجود ندارد. زیرا به حق حکم می(؛ 2/216، 1429)کلينی،  هست

(، ولی در 8/217، 1387اند )طوسی، کلی اصل لغت عدالت را به استواء، اعتدال و استقامت تفسير کرده
 های مختلفی تعریف شده است،اصطال  فقهی به گونه

ة باعثة علی مالزمة التقوی»الف(   تعریف مشهور و متداول بعد از عالمه حلی؛« العدالة کيفية نفسانلي 
تعریف ابن ادریس، ابی الصللللال ، « عن مجرد ترک معاصللللی او خصللللوص الکبادر  العدالة عبارة»ب( 

 مجلسی، سبزواری؛
 «.العدالة هی االستقامة فی جادة الدین بحي  لو مال عنه لرجع الی الجاده»
 . مجتهد2-2

معنای مشللقت و سللختی یا واژه مجتهد از کلمه اجتهاد مشللتق شللده اسللت. اجتهاد از صلليغه َجهد و به
( در معنای اصطالحی فقه نيز تعاریف 3/133، 1414منظور،  معنای توان و نيرو آمده است. )ابنجهد به

استفرا  الوسع من الفقيه »گوید: در تعریف اجتهاد می نهایه یالصولمختلفی آمده است. عالمه حلی در 
دست آوردن هکارگيری تالش و کوشش در حد توان از سوی فقيه برای بلتحصيل الظن بحکم شرعی؛ به
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(. آخوند خراسللللانی نيز در تعریف اجتهاد 1/473، 1372)جمعی از نویسللللندگان، « ظن به حکم شللللرعی
، 1415)آخوند خراسللللانی، « کار گرفتن توان در راه تحصلللليل و یافتن حجت بر حکم شللللرعیبه»گوید: می
2/422.) 

 عدالت و بررسی ادله آن .3 – 2

 آیات .1 – 3 – 2
اعتماد و اطمينان به ظالم حرام ؛ وال ترکنوا إلی الذین ظلموا»کنند آیه: بيشللتر به آن اسللتناد میای که آیه

توان به فتوای ظالم عمل کرد؛ زیرا مصللداق اعتماد به مذکور نمی ( اسللت. براسللاس آیه13)هود: « اسللت
گناهان فردی و غير اجتماعی ظالم اسللللت. برای آیه، دو تأویل وجود دارد: الف( مقصللللود از ظلم در آیه، 

ای در سطح اجتماع نمود شود و مانند پدیدهنيست بلکه مقصود، ظلمی است که در جامعه انجام می
شلود؛ یعنی به ظالمانی که در کند. این توجيه براسلاس معنای خاصلی اسلت که از واژه رکون میپیدا می

گرایش به آنها باع  باقی ماندن ظلم شلللوند گرایش نداشلللته باشللليد؛ زیرا سلللطح جامعه باع  ظلم می
گرچه بر حسللب معنای دقيق ظلم، مرتکب  خواهد شللد و چنانچه کسللی مخفيانه مرتکب گناهی شللود ا

توان گفت نباید به او ميل و رکون کرد. ای اجتماعی نيسللللت و نمیظلم شللللده اسللللت، اما گناهش پدیده
المان، کسللانی نيسللتند که تمام گناهان را براسللاس این توجيه، آیه قابل اسللتدالل نيسللت؛ زیرا مقصللود ظ

آوری گونه توجيه کرد که منظور از رکون، گرایش و رویتوان اینکنند. ب( معنای دوم از آیه را میترک می
صللورت ظلم معنای وسلليعی پیدا کرده و معنای اعتماد و اطمينان اسللت. دراینبه ظلم نيسللت بلکه به
ی سلللر بزند. در نتيجه، رجوا به مفتيان از مصلللادیق رکون ناعادالن شلللود که از آدمشلللامل هر گناهی می

 است.

  .روایات2-3-2
گر لزوم  ، اینبنابراینداللت دارند. از روایات بر ضللللروری بودن عدالتل شللللاهد  برخی دسللللته از روایات، ا

پذیرند؛ زیرا این اولویت را نمی عادل باشد. البته برخیطریق َاولی باید مفتی عدالت شاهد ثابت شود به
معنای اما افتا فقط به ،رو باید عادل باشللللدازاین .مربوط به قضللللایای حقوقی اسللللت ،شللللهادت شللللاهد
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گاه اسللللت تا برداشللللت وی اعتماد به وی برای  ،که در این صللللورت دریافت شللللوداز ادله  مراجعه به فرد آ
 پذیرش سخنش کافی است. 

مفتی به آن اسللللتدالل شللللده اسللللت در کتاب ت که برای شللللرط داشللللتن عدالت اروایبرخی دیگر از 
َن الفقهاء صللادنا  لنفسلله، حافظا  » نقل شللده اسللت: ؟ع؟از امام حسللن عسللکری  یحتجاج ا َمن کان مل فأم 

دوه  ت،حدی  مرجع باید افزون بر عدال ،بنابراین«. لدینه، مخالفا  لهواه، مطيعا  لمر مواله، فللعوام أن یقل 
گذشللته از آنکه سللند این حدی  اشللکال دارد بعضللی  داشللته باشللد.نيز را  هوای نفسویژگی مخالفت با 

شود که روایت در مقام اثبات عدالت مجتهد نيست. ادامه گویند به قرینه ادامه حدی  فهميده میمی
ون عنا فيحرفون لجهلهم و یصلللنعون االشلللياء علی غير وجهها الن الفسلللق یتحمل»روایت چنين اسلللت: 

 «. لقله معرفتهم واآلخرون یتعمدون الکذب علينا
شود که مشکل فاسقانی که رجوا عنوان علت و سبب آمده است، دریافت میاز ادامه حدی  که به

گو بودنشان دروغ شود و یابه آنها درست نيست، یا جهل و نادانی آنهاست که سبب تحریف حدی  می
گر کسلللی از تحریف و دروغ ایمن باشلللد رجوا به ناعادل اسلللت که سلللبب جعل حدی  می شلللود، پس ا

رسد این تحليل از صواب، دور است؛ کسی که عادل نيست دیگران از تحریف و نظر میاشکالی ندارد. به
 دروغ او ایمن نيستند.

گان دیگری از جمله ثقه وجود د که درحالبرای عدالت، واژ گانی اسلللللت  حاضللللر دو ارد. ثقه از واژ
ثقة »کار رفته است ظهور در عدالت دارد: موضوا است، اما در روایات در بسياری از موارد که واژه ثقه به

 معنای عدالت باشد نه وثاقت عرضيه مطلقه.شاید در اینجا به« عالمون علی دینک و دنياک
کار رفته باشللد. بنابراین، در اثبات شللرطيت مواردی به واژه مرضللی، مأمون و قسللط ممکن اسللت در 

عدالت، تبعا  کسللللی مقيد به لفظ عدالت نيسلللللت بلکه الفاش و نظایر دیگری نيز وجود دارد. در نقطه 
گونه موارد، هایی مانند ظلم، جور و فسللللق... آمده اسللللت که در بح  فقهی در اینمقابل عدالت، واژه

 رود.کار میفسق به بيشتر در مقابل عدالت، همان

 

http://wikifeqh.ir/هوای_نفس
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 بنای عقال  .3 – 3 – 2
شلللود؛ زیرا عقال به متخصلللصلللانی رجوا برای اثبات شلللرط عدالت مجتهد به بنای عقال نيز اسلللتدالل می

شللود که عقال همين گویند که با کاوش در سلليره عقال مشللخص میکنند که عادل باشللند. بعضللی میمی
کنند و عدالت را درباره هيچ متخصللصللی داشللته باشللند به او مراجعه میمقدار که به متخصللص اعتماد 

گر بنای عقال بر روی اعتماد نظر میدانند. بهشلللرط نمی رسلللد این تحليل هم از صلللواب دور باشلللد؛ زیرا ا
 است اعتماد به مجتهد منوط به عدالت اوست.

      ارتکاز شرعی  .4 – 3 – 2
اسللت این اسللت که افتا مقامی واالسللت که  ؟ع؟یشلله آن از زمان معصللوم ارتکاز شللرعی که خاسللتگاه و ر 

ا راضی نيست که این منصب را کسانی برعهده بگيرند توانند عهدهفاسقان نمی دار آن باشند؛ زیرا شار
 های اثبات شرطيت عدالت در مجتهد عبارت است از: کنند. راهمباالت، گناه و فسق میکه بی

 مه عدالت در خود روایت آمده است؛در مواردی که کل
در جایی که در ادله لفظی، کلمه عدالت نيامده اسلللت، اما مرادفات و مشلللابهاتش آمده اسلللت و یا -

 مفاهيمی که مالزمه با آن دارند؛
مواردی که اصللللال  ادله لفظی نبوده بلکه یک دليل غيرلفظی عدالت را شللللرط کرده اسللللت. در خود -

روایت خاص برای شرطيت عدالت اعتماد شود به ارتکاز متشرعه و مناسبات  مرجع، بيش از آنکه به یک
 شود مرجع باید عادل باشد.شود؛ زیرا گفته میحکم و موضوا بح  استناد می

 عدالت در نظرات اماميه .5 – 3 –2
اقوالی وجود دارد: درباره اصل لزوم عدالت در مجتهد، اختالفی وجود ندارد، اما در معنای اصطالحی آن 

شود و گفته شده است مشهور از اصحاب متأخر این است که ملکه نفسانيه، تقوی و مروه را باع  می
که به شلللللدن صللللورت در هنگام روند، احتراز کند مثل سللللرخآیند و میسللللرعت میکه ملکه از احوالی 

 خجالت؛
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اند تقوا اجتناب کبادر و صغادر از مکلف عاقل است گفتهاند. بعضی علما در معنای تقوا اختالف کرده
که این قول را به شللللهيد ثانی و جماعتی از بزرگان مثل شلللليخ مفيد، تقی ابی الصللللال  حلبی، قاضللللی 
عبدالعزیز ابن البرا  الطرابلسللی، ابی عبداهلل محمد بن منصللور بن ادریس الحلی العجلی و ابن القصللادل 

 اند؛الطبرسی نسبت داده
طور اند که اجتناب از همه کبادر و عدم اصلللرار بر صلللغادر یا انجام ندادن صلللغادر بهبعضلللی هم گفته-

گویند زند. آنها میندرت( به تقوی که از مقومات عدالت اسللت، ضللرر نمیاغلب و انجام صللغادر گاهی )به
يشه مستحبات را ترک شود )مانند اینکه همشود، اما بالعرض محلق میآنچه به اصل اینها ملحق نمی

کند که موجب سللسللت شللمردن سللنت شللود( خالف عدالت اسللت. این قول را به شلليخ بهایی نسللبت 
اند به تبعيت از عادات خوب و دوری اند. البته در کبادر هم اختالف دارند. مروت را هم تفسلللير کردهداده

گرچه مبا  باشلللد و موجب پسللل ت شلللمردن شلللود مثل در بازار از عادات بد و آنچه نفس از آن تنفر دارد ا
حق این اسلللت »فرماید: در تحليل این قول می حدیئقچيزی خوردن و بول در خيابان کردن. صلللاحب 

که افاضل متأخرین متأخر هم این که عدالت در معنای مروت نيست و دليلی بر اعتبار آن نداریم چنان
 نظر را دارند.

م با عدم ظهور فسللق. قادل این قول را جماعتی از قول به اینکه عدالت عبارت اسللت از مجرد اسللال-
که شلللليخ در طوریاند بهگفته یالشررررایقو مفيد در کتاب  یلخمفمتقدمين مثل ابن جنيد و شلللليخ در 

گوید: در تحليل این قول می حدیئقو قادل داللت اخبار بر آن است. صاحب  ادعای اجماع کرده یلخمف
رسلليد جز معصللوم، نه به این قول که اول که هيچ کس به آن مقام نمی این قول هم افراط دارد نه مثل»

 «.شود به اینکه، قادل شویم مخالفين هم دارای صفت عدالت شوندمنجر می

ک ر متأخرین اسللت که به  - ابن ابی یعفور  صررحیحهعدالت عبارت اسللت از حسللن ظاهر و این قول ا
ظاهر این است که چيزی که موجب فسق شود حسن  اند. ظاهر کالم این است که مراد بهاستناد کرده

شود؛ زیرا از ارتکاب کبادر و اصرار به صغادر از او دیده نشود و معلوم است که این قول همان قول دوم می
یلقول یلاشررید دانسللتند. صللاحب کتاب معنای اسللالم هم عدم ظهور فسللق را معتبر میقادلين عدالت به
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که شلللليخ  5عروه،  23یرات علوی، مرعشللللی نجفی( پس از ذکر مسللللئله )تقر فی یالجتهاد و یلتقلید قولی 
کنند، الف( عدالت عبارت همه به دو قول برگشت می»فرماید: کند و بعد میانصاری بيان کرده را ذکر می

اسللت از اسللتقامت فعليه و اعمال خارجيه بدون اعتبار صللدروشللان از ملکه نفسللانيه، ب( عدالت عبارت 
اش بر عالمه شللعرانی در حاشلليه»فرماید: اعتبار اینکه صللادر شللود از ملکه نفسللانيه. بعد میاسللت از به 

فرماید: نظر علما مختلف اسلللت، اما غرضلللشلللان یکی اسلللت و در کشلللف اللثام هم گفته که نزاع وافی می
کيفيت نفسللانيه راسللخه که موجب »کند: لفظی اسللت. سللدس بهترین تعریف را از نظر خودش بيان می

 «.شودزمت مروت و تقوا میمال
در لسان »فرماید: مسئله عروه می 23در مسئله  یالجتهاد و یلتقلیدهللللل.ق( در کتاب 1315رضا صدر ) 

 فقها در تعریف عدالت مسالکی وجود دارد: 
ا عن محارم اهلل»المختلف: مسللللک اول، شللليخ مفيد کما فی «.  العدل من کان معروفَا بالدین و الور

گونه ترجمه کرده اسللت: در انتهای مکاسللب، ظاهر کالم مفيد را این فی یلعدیلهرسللاله  شلليخ انصللاری در 
گر کسللی مرتکب کبيره » عدالت عبارت اسللت از اسللتقامت فعليه، ولی اسللتقامتی که از ملکه باشللد، پس ا

 .کندمؤلف به این تعریف شيخ ایراد وارد می«. شودنشد، اما دارای ملکه نبود به او عادل گفته نمی
العدالة فی الشللریعه هو من کان عدال فی دینه، »گوید: می یلمبسرروطمسلللک دوم، شلليخ طوسللی در 

 «. عداَل فی مروته، عدال  فی احکامه
 الف( عدال  فی دینه: مسلمان باشد و چيزی از اسباب فسق از او دیده نشود. 

 ب( عدال  فی مروته: اجتناب از اموری که مسقط مروت است.
هم نزدیک به این تفسير است  یلسایئااحکامه: بال  و عاقل باشد. تفسير عالمه حلی در  ( عدال  فی 

 فقط در تعریف عدل در دین اختالف دارد.
العدالة کيفية راسخه فی النفس تبع  علی مالزمه »گوید: مسلک سوم، عالمه حلی در التحریر می -

 «.الصرار علی الصغادر التقوی و المروءة و تحصل باالمتناع من الکبادر و من ا 
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که شلليخ انصللاری گفته اسللت. شلليخ چناناین تعریف مشللهور بين عالمه و متأخرین از ایشللان اسللت 
 گوید: در انتهای مکاسب در معنای عدالت دو قول دیگر هم می رسائل فی یلعدیلةانصاری در 

 داند.میالف( اسالم و عدم ظهور فسق، مؤلف ایراد گرفته و با حسن ظاهر یکی 

تواند خود حسللللن ظاهر باشللللد کند که عدالت نمیب( حسللللن ظاهر، البته مؤلف اشللللکال وارد می
کميت دین بر افعال و اقوال شخص است(.  )منظور از حسن ظاهر، حا

( عدالت را در نصللوص بررسللی می گيرد که این نصللوص، کند و از آن نتيجه میبعد مؤلف )رضللا صللدر
اعم از مدعی اسللللت؛ زیرا جميع این نصللللوص، آثار عدالت در مقام عمل را ظهور در مدعی ندارد و دليل 

 کند.کند و بيان حقيقت معنای عدالت را نمیبيان می
کتفا بر مادون این مرتبه )ملکه( »فرماید: شللليخ انصلللاری در بح  عدالت می انصلللاف این اسلللت که ا

اینکه شلارا، »فرماید: ( میسليد صلدر )شلارح وافيه«. شلودموجب تضليع حقوق خدا و حقوق مردم می
«.  معنای ملکه معتبر بداند نه تنها دليل قطعی پیدا نکردم بلکه دليل ظنی هم پیدا نکردمعدالت را به

فقها ارتکاب کبادر را مضللللر به عدالت »فرماید: مؤلف در ادامه مباح  در تأثير ارتکاب کبادر بر ملکه می
این مطلب اطالق روایات در این زمينه داللت دارد. حاصللللل  دانند و بر این مطلب اجماع دارند و بهمی

شلللود و شلللخص را مراقب خودش ای اسلللت که از خوف خدا حاصلللل میاینکه عدالت، صلللفت نفسلللانيه
گر خواسللللتی بگو عدالت، ملکه اجتناب کند و مواظب به کارها و گفتارش در جميع احوال میمی کند و ا

دانند بعضی از اصحاب، مروت را در عدالت معتبر می»گوید: هم میدر اعتبار مروت «. اهلل استاز محارم
 «. دانندو بعضی معتبر نمی

 های موجود در عبارات فقها بدین شرح است:اختالف
 عدالت ملکه است یا نه؟  -
 در معنای عدالت، تقوی به چه معناست؟ -
 آیا مروت هم جزء معنای عدالت است؟ -
 ت یا نشانه آن؟حسن ظاهر، معنای عدالت اس -
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ای آنچه از تعاریف مسلللم اسللت این اسللت که از شللخص نباید گناه کبيره و حداقل اصللرار بر صللغيره
شللللود مگر با وجود ملکه یا هيئت راسللللخه. بنابراین، دیده شللللود و این حالت در درازمدت محقق نمی

رسللد در نظر میاند بهنکردهخروجی تمام عبارات یکی اسللت، اما اینکه چرا قدما از این عبارات اسللتفاده 
اند، ولی گذر زمان با وارد شللللدن مباح  کالمی فلسللللفی منطقی به فقه، تعاریف رنگ خود را تغيیر داده

 همگی ناظر بر یک معنا هستند. 

 عدالت از نظر اهل تسنن .6 – 3 – 2
 اول( دیدگاه غزالی

گویند عدالت عبارت است از اظهار اسالم کردن میاهل عراق »گوید: می یلمستصفیغزالی در کتاب  
فقط همراه با عدم فسق ظاهری. بنابراین، هر مسلمانی که نزدش مجهول است، عادل است، اما نزد ما 

گاهی از باطن و جسلللتعدالت شلللناخته نمی وجو از درونش و دليل ما بر بطالن آنچه آنها شلللود مگر با آ
خاطر : اول اینکه فاسلللق، شلللهادت و خبرش مورد قبول نيسلللت بهگویند چند امر اسلللت)اهل عراق( می

دليل قبول صللللحابه و اجماع آنها بر که در این زمينه داریم و اینکه خبر واحد را قبول کردیم به قاآننص 
گر خبرش قبول شللود به خاطر این مطلب بود و این اجماع هم بر عدل از خبر واحد اسللت و فاسللق هم ا

واسطه قياس با عدلی که اجماع شده بود بر آن نه اینکه اجماع بر فاسق کرده باشند و دليل اجماع یا به
گر فاسلللق باشلللد که الحال باشلللد در عدالت و فسلللق قولش قبول نيسلللت بهکسلللی مجهول خاطر اینکه ا

گر در واقع عادل باشد باز مقبول نيست به  «. خاطر جهل به عدلشقولش مردود است و ا
و العدلة عبارة عن اسلللتقامة السللليرة والدین و یرجع حاصلللله »کند: گونه تعریف میوی عدالت را این

الی هئية راسللللخة فی النفس تحمل علی مالزمه التقوی و المروءة جميعا فالسللللفه بقول من الیخاف اهلل 
یضلللا  تعالی خوفا  و ازقا  من الکذب ثم ال خالف فی انه ال یشلللترط العصلللمة من جميع المعاصلللی و ال یکفی ا

کل ما یدل علی رکالة دینه الی حد یتجریء علی الکذب  اجتناب الکبادر بل من الصللللغادر و بالجمله 
بالعراض الدنيویة و صلللحبة الراذل، وافراط المز. والضلللابط فی ذالک محل االجماع ان یرد الی اجتهاد و 

کم، فما دل عنده علی جرأته علی الکذب رد الشهادة به و ما ال فال  «.الحا
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عدالت از نظر غزالی عبارت اسللللت از: مسللللتقيم بودن عمل و دیانت، هيئت راسللللخ و ملکه ثابت در 
گویی او شللود، معصللوم بودن از جمله معاصللی شللرط نيسلت، که مانع دروغطورینفس، خوف از خدا به

وجب اما فقط اجتناب از کبادر کافی نيست بلکه اجتناب از صغادر هم الزم است. خالصه اینکه هرچه م
خاطر دنيا )اغراض دنيوی( را به او دهد مضللللر به که جرأت دروغ گفتن بهطوریرکالت دین شللللود به

که طوریای برسد که جرأت بر کذب کند بهعدالت است. قاعده کلی این است که انسان به یک مرحله
گر چنين نباشلللد، عادل  اسلللت. )غزالی، حکم شلللرا، شلللهادت تو را رد کند این شلللخص عادل نيسلللت و ا

1356 ،1/100) 

 دوم( دیدگاه ابن عابدین
اثر حصللکفی از کتب  یی با کتاب دریلمختارحاشرریهوی از فقهای صللاحب نام احناف و کتاب ایشللان 
العدالة ملکة علی مالزمة التقوی و المروءة و »گوید: درسی اهل سنت است. ایشان در معنای عدالت می

االصرار علی الصغادر و ما یخل بالمروءة و یلزم ان یکون مسلما عاقال بالغا؛  الشرط أدناها و هو ترک الکبادر و 
ترین شللللرطی که در کند. پایینای اسللللت که صللللاحبش را بر مالزمت تقوا و مروت وادار میعدالت ملکه

عدالت الزم است ترک کبادر و عدم اصرار به صغادر است و ترک کند آنچه مخل مروت است و در مسئله 
 (.2/385، 1421)ابن عابدین، « الزم است که مسلمان و عاقل و بال  باشدعدالت 

 الدین سخاویسوم( دیدگاه شمس
و ضللللابطها اجماال انها ملکة »گوید: وی از علمای برجسللللته اهل سللللنت اسللللت که درباره عدالت می

و فسللللق او تحمل علی مالزمة التقوی و المروءة و المراد بالتقوی اجتناب االعمال السلللليئه من شللللرک 
 (1/290، 1403)السخاوی، «. بدعة

 الدین سبکیچهارم( دیدگاه تا 
فالعدالة هيئة راسللللخة فی النفس علی الصللللدق فی »فرماید: وی از اعيان اهل سللللنت اسللللت که می

القول فی الرضللللا و الغضللللب و یعرف ذالک باجتناب الکبادر و عدم االصللللرار علی الصللللغادر و مالزمه المروة و 
 (.1/451، 1411)السبکی، « د انبعاث االغراض حتی یملک نفسه عن اتباع هواهاالعتدال عن
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 پنجم( دیدگاه ابن حجر عسقالنی
من له ملکة تحمله علی مالزمة التقوی والمروءة و المراد اجتناب االعمال السيئه، من شرک اوفسق »
 (1/229تا، )ابن حجر عسقالنی، بی«. بدعة

 ششم( دیدگاه سيوطی

ای هيئه راسللللخه فی النفس تمنع من اقتراف کبيرة او صللللغيرة دالة علی الحجة او مبا   بانها ملکه»
بالمروة و هذا احسلللن عبارة فی حدها واضلللعفها قول من قال اجتناب الکبادر و االصلللرار علی الصلللغادر، الن 
 مجرد االجتنلاب من غير ان تکون عنلده ملکله و قوه تردعله عن الوقوا فيملا یهوا غير کلاف فی صلللللدق

 (1/384، 1403)سيوطی، «. العدالة
اختالفی آید این است که برخالف شيعه، دست میهای بررسی شده توسط عامه بهآنچه از عبارت

دارند در لزوم ملکه بودن عدالت و مالزمه مروه ندارند، اما آنچه همگی )اماميه و عامه( بر آن اتفاق 
 ر و عدم اصرار به صغادر است.مراعات تقوی است که حداقل آن عدم ارتکاب کباد

 گيرینتيجه .3
در پژوهش حاضللللر به بح  عدالت پرداخته شللللد. بعد از تعریف واژه عدالت، ادله آن از دیدگاه، آیات، 

طور کلی روایات و فقها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دیدگاه شيعه و اهل سنت شرح داده شد. به
در مجتهد اختالفی نيسللللت، اما درباره مفهوم اصللللطالحی آن،  باید گفت که در اصللللل شللللرطيت عدالت

عبارات شلليعه مختلف اسللت، اما پس از بررسللی معلوم شللد همگی ناظر به یک معناسللت و آن هم عدم 
طور مداوم اسلللت. حال چه در تعریف ملکه آورده شلللود یا ارتکاب کبادر و حداقل عدم اصلللرار بر صلللغادر به

ی تقوا باشللللد یا حسللللن ظاهر، اما در مروت اتفاقی وجود ندارد. عامه در نه، چه این عدم ارتکاب، معنا
که در تعاریفشان ملکه بودن، تقوی و مروت مشترک طوریبيان تعریف عدالت، انسجام بهتری دارند به

 است.
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