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 دهیچک

موضوع این مقاله بررسی مستندات فقهایی است که قائل بر این هستند که برای احراز و 
کند. در واقع مسئله اصلی اثبات عدالت شهود، صرف ایجاد ظن نسبت به آن کفایت می

که دالیل کفایت مطلق ظن به عدالت شاهد به دلیل عدم ظهور فسق او تحقیق آن است 
دن بوبررسی شود. مطابق با این نظر، ملکه عدالت در واقع همان عدم ظهور فسق و مسلمان

و برخی از فقهای اهل سنت و از جمله بوده است. این تعریف نظر بعضی از علمای امامیه 
چنین دیدگاهی دارند. به نظر این گروه اصل این ب مذهاز فقهای مالکیحنفیان و نیز برخی 

اند و فسق و فجور، حالتی است که افراد در حالت سالمت روحی و اخالقی و ملکه عدالت
عارضی بوده و اثباتش محتاج دلیل است و همین که انسان، مسلمان باشد و فسقی از او 

گر قاضی ظن نسبت به ظاهر نشود، متصف به صفت عدالت خواهد بود و در دادگاه هم ا
 افبا این اوصفسق شاهد به دست نیاورد احراز ظنی عدالت وی از سوی قاضی کافی است. 

لذا نتیجه این  شود.یساده م یفرد عادل، نادرالوجود نخواهد بود و احراز ملکه عدالت امر
 یتحقیق که با روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده آن است که اگر چه عدالت، ملکه نفسان

کند و حسن ظاهر است ولی در صحنه عمل، حمل بر صحت و سالمت افراد را ایجاب می
 و عدم ظهور فسق یا ظن به عدالت، کاشف از آن بوده و مالک عدالت شود.
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 عدالت، ظن، شهود، فقه مذاهب اسالمی، فسق. ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
محاکم قضایی است و مطالعه تاریخ ترین ادله برای اثبات دعوا در شهادت یکی از قدیمی

دهد که در تمامی نظامهای حقوقی از دیرباز جزء دالیل با اهمیت تلقی حقوق نشان می
شده است؛ شهادت اخبار به وجود حق یا سلب آن به نفع یکی و به ضرر دیگری است. می

یمی، ر )کرتر، شهادت عبارت است از اخبار به حق به نفع غیر و به زیان غیبه عبارت ساده
در واقع اصل بر این نیست که هر کس به عنوان شاهد معرفی گردید عادل  (.81ش، 1387

است، شرط عدالت باید برای دادرس اثبات گردد و اگر این ویژگی در شاهد موجود باشد 
درستی پیش رفته و حکم داده شده بر مبنای و برای قاضی به اثبات برسد، روند دادرسی به

 یابند. حق به حقوق خویش دست میی کمتری است و افراد ذیآن دارای خطا
مقاله حاضر تحت عنوان بررسی تطبیقی ادله قائالن کفایت مطلق ظن در عدالت شهود در 

کوشد در صدد اثبات پردازد و میفقه مذاهب اسالمی به بررسی ابعاد عدالت شهود می
ای جدید در فقه مقارن را و دریچهتر و حداقلی از طریق ظن به عدالت شهود برآمده راحت

 برای جامعه حقوقی بگشاید.
در باب پیشینه تحقیق نیز الزم به ذکر است که در باب عدالت و مفهوم آن، پژوهشهایی 

بررسی تحلیل مفهوم »توان بدین موارد اشاره داشت: انجام شده است و به عنوان نمونه می
شناسی واژه مفهوم»نشریه مطالعات اسالمی و  67نوشته اردوان ارژنگ در شماره « عدالت

پژوهی دینی. حال دوفصلنامه علمی پژوهشی انسان 28در شماره « عدالت در فقه امامیه
سؤال مهم و اساسی در آغاز این مقاله آن است که مقاله پیش رو چه وجوه افتراقی با این 

الذکر تأکید و ر دو مقاله فوقدو مقاله و البته مقاالت مشابه آنها در موضوع عدالت دارد. د
محوریت بر تعریف و تبیین مفهوم عدالت است و اینکه اساساً این واژه به چه معناست و 

چنین دیدگاههای مختلف گردد و همدقیقاً در چه صورت و وضعیتی برای شخص حاصل می
 و بودن یا نبودن عدالت برای شخص عادل و اینکه تحقق عدالت چه شرایطدر باب ملکه

ضوابطی دارد. در واقع در این دو مقاله صرفاً بحث پیرامون نظرات مختلف فقها در مورد 
مفهوم عدالت است و بحث در مقام ثبوت است و نه اثبات. با این توضیح که این اصطالح 

شود و فرد باید واجد چه شرایطی باشد؛ چه اموری طور برای اشخاص ایجاد میثبوتاً چه



 اسالمی فقه مذاهب دیدگاه شهود از عدالت ظنی احرازاعتبارسنجی 

 

  

277 

چه اموری را ترک کند تا عنوان عدالت برای وی مصداق پیدا کند. در این را انجام بدهد و 
مقاالت و مقاالت مشابه آنها، بحث چندانی در مورد اثبات این عدالت )حال به هر معنایی 

 که باشد( صورت نگرفته است.
اما در مقاله پیش رو اساساً بحث چیز دیگری است. در این مقاله بحث در باب عدالت 

اثبات است و تأکید بر نحوه اثبات عدالت است و نه مفهوم آن؛ البته که در ابتدا و  در مقام
برای ورود دقیق و علمی به بحث، در باب مفهوم عدالت هم بحثی شده و اما اصل موضوع، 
نحوه اثبات عدالت برای اشخاص دیگر جز خود فرد عادل است. از باب نمونه اثبات و 

قاضی. به عبارت دیگر هدف اصلی این مقاله این است که  احراز عدالت برای شهود نزد
ت و کفایت مطلق ظن برای اثبا»کفایت ظن برای اثبات و احراز عدالت ثابت شود و فرضیه 

 مستنداً به شکل مقارن مورد بحث قرار گیرد.« احراز عدالت شهود
 فقهای اهلدر واقع دیدگاه اصلی مقاله پیش رو این است که بعد از ذکر اقوال مختلف 

سنت و شیعه در خصوص عدالت شهود و بیان قول مختار، به بررسی ادله حجیت مطلق ظن 
 282پرداخته و سپس در بیان ادله قائالن کفایت مطلق ظن در عدالت شهود با استفاده از آیه 

سوره بقره و بیان تفاسیر مختلف از مفسرین اهل سنت و خاصه و ذکر چندین قاعده فقهی 
رسیم که با حجیت قائل شدن به مطلق ظن در باب عدالت مرتبط به این نتیجه میو اصلهای 

 توان به مطلق ظن عدالت او حکم کرد.شهود در صورت احرازنشدن فسق شهود می
 

 و ظن عدالتسی شنامفهوم
 . ظن1

: ستا کرده معرفی اصلی معنای دو دیگر عبارت به و صحیح اصل دو« ظن» برای فارسابن
 قرآن نیز و عربی فرهنگ در یقین معنای. کردم یعنی« ظنا ظننت». شک دیگری و یقین یکی
: گوید دباش نداشته یقین چیزی به هرگاه شک: عرب معنای اما. است رفته کاربه فراوان مجید

 به «ظنین». است شده گرفته اصل همین هم، از تهمت معنای به« الظنة» و« الشّیء ظننت»
(. 495ق، 1406فارس، ابن) بردمی سوءظن بسیار که گویند کسی به« ظنون» و متهم معنای

اى اعم از عقلى و نقلى، جز دلیل ظن مطلق: ظنى را گویند که بر حجیت آن هیچ دلیل قطعى
(. ظن به معنای یکی از طرفین 5/263ش، 1387انسداد وجود ندارد )هاشمی شاهرودی، 
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ده ظن طرف راجحی است که مطابق شک است که نسبت به آن رجحان وجود دارد و گفته ش
 (.2/452تا، واقع باشد )عبدالمنعم، بی

 
 . عدالت2

عدالت در واقع مصدر از ریشه عدل است. البته که خود عدل هم مصدر است و اما علمای 
اند اهل لغت در باب معنای این واژه هم معنای مصدری و هم معنای وصفی بیان داشته

منظور نیز آن را اصالتاً نوعی (. ابن3/374ق، 1417سیده، ؛ ابن2/138ق، 1425)فراهیدی، 
داند و اعتدال را حد وسط در میان دو وضعیت یا حالت در اندازه و چگونگی مصدر می

منظور، نماید )ابنشود، عدالت تلقی میداند و آنچه را مایه اعتدال در نفس انسانی میمی
در لغت به معنای صداقت، راستی، دادگری، چنین گفته شده که عدالت (. هم9/25ق، 1405

؛ 715ش، 1384؛ قیم، 665ش، 1396روی در کارها )آذرنوش، بودن، میانهوزنضد ظلم، هم
؛ مقدس اردبیلی، 715ش، 1391( و استقامت )بعلبکی، 2/1088ش، 1387بندر ریگی، 

 ( است.10/15764ش، 1377؛ دهخدا، 12/30ق، 1404
ند. ااژه عدالت، فقها و حقوقدانان تعاریف مختلفی ارائه کردهاما در باب معنای اصطالحی و

-اند که در ادامه به آنها میفقها و حقوقدانان عدالت را به شکلهای گوناگون تعریف کرده

 پردازیم.
 

 . احراز ظنی3
اند و جایی که اگر چیزی احراز از ریشه حرز است و حرز را موضع حصین و محفوظ گفته

(. بنابراین 5/333ق، 1405منظور، ماند )ابندر امان است و محفوظ می در آن قرار گیرد،
کار برده احراز یعنی در حرز قرار دادن و در پناه آوردن. اما احرازی که در اصطالح به

کردن و یا شاید رسیدن و نیل به موضوع یا چیزی نیز آوردن و جمعشود، به معنای فراهممی
در باب معنای ظن گفته شد، احراز ظنی مجموعاً به معنای است. با توجه به آنچه پیشتر 

 رسیدن و نیل و اطالع همراه با ظن است.
 

 شهوداقوال فقها و حقوقدانان درباره عدالت 
 ند:افقهای امامیه و اهل سنت و حقوقدانان درباره عدالت شهود تعابیر گوناگونی را ارائه کرده
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کرده  بابویه روایتبر فطرت اسالم بودن است. ابناند بر اینکه عدالت همان . برخی قائل1
ای علقمه! هر کس که بر فطرت »فرمودند:  است به سند متصل به علقمه که امام صادق

اسالم باشد شهادت او پذیرفته است، پس هر کس که با چشمانت ندیدی که مرتکب گناه 
 «نفسش گناهکار باشدشود او از اهل عدالت است و شهادت او پذیرفته است و اگر چه در 

عبداهلل بن مغیره روایت کرده است که به امام بابویه از (. ابن18/292تا، )حر عاملی، بی
 گفتم مردی زنش را طالق داده و دو نفر ناصبی شاهد گرفته است. امام رضا رضا

درستی نفس شناخته شود، شهادت او هر کس بر فطرت اسالم متولد شود و به»فرمودند: 
مذهب نیز در تعریف عدالت نفراوی از فقهای مالکی(. 18/295)همان، « صحیح و مجاز است

. قاضی (2/227ق، 1415عدالت یعنی سالمت در دین و در اسالم )نفراوی، : می نویسد
در  اصل در افراد اسالم آنهاست، چرا که ظاهرگوید: مذهب نیز میعبدالوهاب مالکی

باید . شاهد (2/956ق، 1420قاضی عبدالوهاب، ) بودن استسرزمینهای اسالمی، مسلمان
در ظاهر صالحیت داشته باشد و بنابراین شهادت او قبول می شود و ابوحنیفه نیز معتقد است 

 .(1/203تا، جزی کلبی، بیابن) کندکه در عدالت، اسالم کفایت می
چنین  ترین حالتبودن است، در خوشبینانهفطرت اسالم مطابق با این نظر، عدالت همان بر

-دیدگاهی صرفاً راهی برای تحصیل عدالت است و نه نفس عدالت، چرا که صرف مسلمان

دانند. به همین خاطر بودن و اظهار اسالم کردن و بر فطرت اسالم بودن را دلیل عدالت می
؛ محقق کرکی، 1/218ق، 1414؛ شهید اول، 267ق، 1272گروهی از فقها )شهید اول، 

ق، 1419؛ نراقی، 422ق، 1409فهد حلی، ؛ ابن13/281ق، 1404؛ نجفی، 1/126ق، 1412
اند. ( این مطلب را تحت عنوان راههای شناخت عدالت آورده8ق، 1414؛ انصاری، 18/84

چنین دیدگاهی یک نگاه حداقلی به مقوله دینداری و تشخیص عدالت است و همیشه با 
 واقعی دین و معرفت و شناخت عدالت فاصله دارد.معنای 

اند. طوسی تعریف کردهمراعات در دین، در مروت و احکام دینی . گروهی عدالت را 2
باشد، عدالت در شرع یعنی فرد در دین، در مروت و احکام عادل نویسد: در المبسوط می

شود و در مروت اجتناب اما عادل در دین مؤمنی است که از او چیزی از اسباب فسق دیده ن
چنین پوشیدن از اموری است، مانند خوردن در راهها و درازکشیدن در بین مردم و هم

غزالی از (. 13/273ق، 1404لباسهای رنگی و زنانه که مروت را ساقط می کند )نجفی، 
استقامت در دین و هیئت راسخه صاحبش گوید: در تعریف عدالت، فقهای اهل سنت نیز می
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بعضی از مباحات همانند خوردن در  .کندمالزمت تقوی و مالزمت مروت وادار میرا بر 
 کندزند و فرد را از عدالت ساقط میکردن در خیابان هم به مروت ضرر میوسط راه یا بول

(. به اجماع فقهای اهل سنت، عدالت در شهود یکی از شرایط 1/125ق، 1413غزالی، )
؛ 1/203تا، جزی کلبی، بیابن) کندروت را رعایت میپذیرش است و عادل کسی است که م

 (.20/232تا، نووی، بی
گویند عدالت، مراعات در دین، در مروت و در احکام در تحلیل دیدگاه این عده که می

 یای نفسانملکهرا  عدالتالمه، عمشهور فقهای امامیه بعد از دینی است، باید بگوییم که 
به معنی انسان  ءاز مر مأخوذمروت . یابدو مروت، بروز می دانند که به صورت تقویمی

ذا غاند و فقط به ذکر مصادیقی از آن مثل خوردن از مروت ارائه نکرده تعریفیفقها  .است
-رداختهپ... و برهنهمومی به صورت معابرعد در ددر معابر، پوشیدن لباس زن توسط فقیه، تر

 .اند
نند کای برای اثبات و احراز عدالت افراد فرض میهدر تحلیل این گروه که مروت را نشان

کردن اعمال منافی مروت به راهها و طرق کسب عدالت مرتبط باید خاطرنشان کرد که ترک
واند تکند. بنابراین مروت جزو ارکان عدالت نمیشود و نفس عدالت افراد را اثبات نمیمی

توان آن را همانند ایمان، عقل، بلوغ و عدالت از باشد، در صورتی که با نگاه خوشبینانه می
 صفات و ویژگیهای شهود در نظر گرفت. 

عدالت، هیئت نفسانی راسخی است که با . گروهی دیگر از فقها و حقوقدانان معتقدند 3
؛ 3/494ق، 1413دارد )حلی، تقوی مالزم بوده و فرد را از ارتکاب معاصی بر حذر می

ق، 1416؛ شهید ثانی، 2/125ق، 1414؛ شهید اول، 2/250ش، 1372شهید اول، 
شود فرد به خاطر تقوی، (. عدالت عبارت از ملکه راسخی است که باعث می14/169

ای است که اجتناب فعلی آن ناشی عدالت ملکهمحرمات را ترک و واجبات را انجام دهد. 
الت به صورت . حصول عد(231-233ق، 1414از حالت نفسانی فرد است )فاضل لنکرانی، 

انصاری، ) شودناشیانه و یکباره نیست بلکه به صورت دائمی از ملکه نفسانی فرد ناشی می
چنین مراد از عدالت، آداب نفسانی است که رعایت محاسن اخالقی . هم(303-2/306تا، بی

(. در واقع عدالت 1/447ش، 1388شهید ثانی، و عادات زیبا و پسندیده را در پی دارد )
شود. این گروه از فقها و حقوقدانان با این قول، عدالت با مجرد ترک معاصی محقق می مطابق

ادل های فرد عبر این باورند که ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره از نشانه
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صفت عدالت بنابر احتیاط با ارتکاب گناهان کبیره و اصرار (. 2/303تا، است )انصاری، بی
(. غزالی از فقهای اهل سنت 231ق، 1414فاضل لنکرانی، شود )غیره زائل میبر گناهان ص

ق، 1413غزالی، ) معتقد است که عدالت یک هیئت راسخ و ملکه ثابتی در نفس انسان است
گوید که اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر در تحقق چنین می(. غزالی هم1/125

مذهب نیز در کتاب حاشیة رد ین از فقهای حنفیعابدجا(. ابنهمان) عدالت شرط است
ت ترین شرطی که در عدالالمختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار آورده است: پایین

حجر (. ابن2/385ق، 1421عابدین، ابن) الزم است، ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر است
ی است که تقوی و مروت را اعسقالنی نیز می نویسد: عادل کسی است که دارای ملکه

کند و مراد از تقوا همان اجتناب از اعمال و گناهان از جمله شرک و فسق و رعایت می
مذهب نیز در (. نفراوی از فقهای مالکی1/229ق، 1418حجر عسقالنی، بدعت است )ابن

عدل صفتی است که موصوف خود را از انواع بدعتها  :نویسدبیان ویژگیها و صفات عدالت می
ای است که صاحب کند و عدالت ملکهداند، منع میو زشتیها و آنچه عرف آن را زشت می

ق، 1415نفراوی، ) کندخود را از نزدیکی به گناهان کبیره و اصرار به گناهان صغیره دور می
از گناهان کبیره اجتناب کرده و . به اجماع فقهای اهل سنت، عادل کسی است که (2/225

ر ای مانند زنا و شرب خمشهادت کسی که گناه کبیره. بر ترک گناهان صغیره محافظت دارد
 چنین گناه دروغ، مگر اینکه توبه کرده باشدو قذف از او روی دهد، پذیرفته نیست و هم

ز گناهان بزرگ و ویژه پرهیز اعدالت با ترک معاصی و به. (1/203تا، جزی کلبی، بیابن)
 (.40ش، 1388شود )کاتوزیان، نداشتن اصرار یا عادت بر ارتکاب سایر گناهان احراز می

علمای این گروه معتقدند عدالت هیئت و ملکه نفسانی راسخی است که با تقوی مالزم 
است در تحلیل باید خاطرنشان کرد که عدالت یک صفت نفسانی است که باید به صورت 

(. 42ش، 1382سان درآید تا بتواند بر امیال و غرائز نفسانی غلبه کند )مدنی، ملکه ذهنی ان
ای هدر تحلیل دیدگاه این گروه باید اذعان کرد که اگرچه تقوی و پرهیزکاری یکی از نشانه

شود، ولی نباید فراموش کرد عادل کسی فرد مؤمن و عادل در جامعه اسالمی محسوب می
و آنچه عامل بازدارندگی از محارم الهی است، عالوه بر داشتن  است که به دلیل ورع و تقوی

ملکه عدم انجام گناه، در مقام عمل و در موقعیتهای مختلف و در پرتگاههای سقوط نفس و 
کند؛ هر چند باید گفت که بدون های شیطانی نیز از گناهان و محارم الهی اجتناب میوسوسه

بنابراین صرف  از گناهان در مقام عمل است.ای، دوری شک، الزمه داشتن چنین ملکه
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ند تواسویه به عدالت میتعریف عدالت به ورع و خویشتنداری و مالزمه تقوی، نگاه یک
 تعبیر شود.

. برخی دیگر نیز معتقدند که عدالت همان هیئت نفسانی و فعلی است که اگرچه دارای 4
د. به شوظن و گمان اثبات میملکه نفسانی پیشگیرانه است، ولی در صحنه عمل نیز با 

کفایت مطلق ظن به عدالت شاهد به دلیل عدم ظهور فسق او را عبارتی این عده از فقها 
کنند. این تعریف نظر بعضی از قبول دارند. این عده عدالت را عدم ظهور فسق تعریف می

تا، یجنید است )انصاری، ب( و نیز منسوب به ابن6/217ق، 1390علمای امامیه )طوسی، 
؛ 407-6/408ق، 1409( و برخی از حنفیان هم چنین دیدگاهی دارند )کاسانی، 3/165

 (.188ق، 1419کلیبولی، 
به نظر این گروه اصل این است که افراد در حالت سالمت روحی و اخالقی و ملکه 

اند و فسق و فجور، حالتی عارضی بوده و اثباتش محتاج دلیل است و همین که انسان عدالت
فسقی از او ظاهر نشود، متصف به صفت عدالت خواهد بود و در دادگاه هم اگر قاضی ظن 

ند. اثر کدست نیاورد برای مطلق ظن به عدالت او کفایت مینوعی نسبت به فسق شاهد به
این تعریف آن است که اوالً اثبات و احراز عدالت امری بسیار ساده و راحت خواهد بود و 

امعه اسالمی متصف به صفت عدالت می باشند و فرد عادل، نادرالوجود ثانیاً اکثر افراد ج
شود، ولی متأسفانه نخواهد بود چیزی که روال دادگاهها و محاکم قضایی در عمل اجرا می

ی شود مبانی فقهدر متون فقهی و حقوقی به شکل مدون وجود ندارد و در این مقاله سعی می
 پرداخته شود.و حقوقی آن به شکل تطبیقی و مقارن 

 
 ادله حجیت مطلق ظن

پس از بیان نظرات و اقوال مختلف و مقارن فقها و حقوقدانان راجع به مفهوم عدالت شهود 
پس و س شودادله حجیت مطلق ظن پرداخته میو تحلیل و بررسی اقوال مختلف، اکنون به 

 .گرددمی قائالن کفایت مطلق ظن در عدالت شاهد به دلیل عدم ظهور فسق تبیینادله 
گیرد. مطابق نظر اصولیون تردیدی نیست که از نظر عقل در مقابل قطع و علم قرار میظن 

واجب است اگر انسان نسبت به چیزی قطع یافت بر طبق قطع عمل کند. حجیت قطع ذاتی 
-2/242ق، 1409است ولی حجیت ظن به اعتبار و قرارداد شرع است )آخوند خراسانی، 

گاه ظن خاص است و آن ظنی است که دلیل خاص دارد مانند  ؛است بر دو قسم(. ظن 233
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گاه ظن مطلق است به این معنا که  .کندخبر واحد که آیه نبأ بر حجیّت آن داللت می
مخصوص به ظن خاصی نیست بلکه تمامی ظنون را یک جا بحث کرده بر حجیت آن دلیل 

 .شوداقامه می
ظن را قول اشهر و اظهر مطلق  تیحجاست که خر أمت ونیاصولجمله از  یقم یرزایم

له ئمس روشن کند که اصوالًتواند می یاصول یبحثها ریو س خچهیبه تار یشمرد. نگاهیم
 زیمتما یگاهیخبر واحد به طور خاص در کتب قدما جا تیظن مطلق در برابر حج تیحج

 تیاز آنچه امروزه ادله حج یبرخ یو حت (3/125ق، 1406است )نائینی،  نداشته گریاز همد
ی، میرزای قمرفته است )یخبر واحد به کار م تیاثبات حج یشود برایم همطلق ظن شمرد

 .(1/44ق، 1303
غزالی پس از بحث از نخستین منبع احکام یعنی قرآن، بحثی درباره سنت به میان آورده 

توضیحی آورده  و البته در این قسمت درباره خبر واحد و حجیت آن به تفصیل شرح و
در وی  .ای همانند ادله حجیت مطلق ظن بهره جسته استاتفاقاً در ادله حجیت از ادله و

ه عقل بلک، یاند که نه ادله سمعدهییبدان گرا یگروه: »آوردیم نیخبر واحد چن تیبحث حج
 یکیاند: ادله آورده نیبر ا لیگروه دو دل نیکند. ایبر وجوب عمل به خبر واحد داللت م

و  ابدیر نسنت متوات ایاجماع و  ایسنت  ایاز کتاب  یقطع یلیدل یاند: چنانچه مفتآنکه گفته
واحد حجت نباشد و به موجب آن حکم نکند  رخب نیاگر اابد، یب یحال خبر واحد نیدر ا

. در ادامه ادله حجیت مطلق ظن را (1/117ق، 1413غزالی، ) «شودیم لیاحکام خدا تعط
 کنیم.بیان می

 
 ظن با ضرر . استلزام مخالفت1

اگر مجتهدى به هر طریقى به جز راه قیاس و مانند آن ظن به حکم الزامى پیدا کرده و برای 
نمونه از طریق شهرت فتوائیه ظن به وجوب پیدا کرد یا از راه اجماع منقول، ظن به حرمت 

موجب ظن به ضرر  پیدا کرد، مخالفت با چنین حکم مظنونى مالزمه دارد با ظن به ضرر و
 (.4/215، ق1409است )آخوند خراسانی، 

ز دو باید ا با ظن ضرر در صورت مخالفت ااستلزام ظن ببه عبارتی برای استدالل به 
مقدمه و صغری و کبری کمک گرفت. در صغرای دلیل باید گفت که ظن به وجوب یا حرمت 
یک شیء مالزم است با ظن به عقوبت در صورت مخالفت؛ یا به تعبیر انصاری، ظن به 
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 ظن به استحقاق عقاب بر ترک، و ظن به حرمت ظن به استحقاق عقاب بر فعل است وجوب
است که بعداً گفته شود عقوبت ضرر  البته این تقریر نیازمند آن(. 1/175ق، 1407انصاری، )

این مقدمه بدین صورت بیان شده  است، ضرری مظنون، از همین روی در برخی از تقریرها
ق، 1416)روحانی، « ظن به تکلیف مالزم ظن به ضرر در صورت مخالفت است»که 

4/322.) 
ظن به وجوب شیء یا حرمت آن مالزم اند که برخی نیز در تقریر دوم صغرای دلیل نوشته

است با ظن به مفسده در مخالفت با آن و یا به تعبیر انصاری، ظن به وجوب ظن به وجود 
 (.2/175ق، 1407مفسده در ترک، و ظن به حرمت، ظن به مفسده در فعل است )انصاری، 

تقریر تنها بر مبنای  منابع تصریح شده، این گونه که در کفایه و رسائل و دیگرالبته همان
 .دانندعدلیه صحیح است که احکام را تابع مصالح و مفاسد می

در کبرای دلیل نیز باید گفت که دفع ضرر مظنون عقال الزم است، هر چند به حسن و 
عقل به دفع  قبح عقلی عقیده نداشته باشیم، چرا که بر تقریر آخوند خراسانی مالک حکم

حسن و قبح عقلی نیست و بنابر تقریر نائینی، حرمت قرار ضرر مظنون منحصر به قاعده 
واضح است  .ضرر دنیوی و اخروی به کتاب و سنت ثابت شده است دادن خود در معرض

که این دلیل در فرض انفتاح باب علم و علمی صادق است، زیرا در آن فرض هم چنانچه 
 (.3/214ق، 1406مظنون و یا حتی موهوم باشد باید از آن پرهیز کرد )نائینی،  ضرری

 
 با ظنلزوم ترجیح مرجوح در صورت مخالفت . 2

درباره این دلیل باید گفت که اگر ظن و حکم مظنون را نپذیریم ترجیح مرجوح بر راجح 
؛ 4/310، ق1409آخوند خراسانی، ) آید و ترجیح مرجوح بر راجح عقالً قبیح استپیش مى

البته صاحب قوانین این دلیل را به حلی  .(409ق، 1408؛ نراقی، 1/443تا، میرزای قمی، بی
گوید مقصود از مرجوح این میرزاى قمى راجع به این دلیل مى. در نهایة نسبت داده است

است که طرف مقابل ظن، یعنى موهوم حکم خدا دانسته شود یا به مقتضاى آن عمل شود و 
 مقصود از راجح نیز این است که مظنون حکم خدا دانسته و یا به مقتضاى آن عمل شود

 (.1/444تا، میرزای قمی، بی)
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 . جمع میان قاعده احتیاط و نفى حرج3
ما به وجود محرمات و واجبات فراوان در میان مشتبهات علم داریم و الزمه این علم اجمالى 

الوجوب است و ترک همه چیزهایى که است که محتملدادن همه چیزهایى احتیاط و انجام
دانیم انجام همه از سوی دیگر مى .الحرمه است، هرچند این احتمال در حد وهم باشدمحتمل
ها موجب عسر و حرج شدید براى مکلف الحرمهها و ترک همه محتملالوجوبمحتمل

ء توان درباره همه آنها به اقتضاها بسیار گسترده است و نمىشود، چرا که دامنه این محتملمى
 . احتیاط عمل کرد

مع نوعى جکلى دست کشید، بهتوان بهیک از این دو نمىاکنون که چنین است و از هیچ
گذاریم و تنها به عمل به ایم و آنانی که عمل به موهومات و مشکوکات را وا مىمتوسل شده

هى نیست، زیرا اگر بخواهیم برخى کنیم، چرا که جز این رابسنده مى آنچه مظنون است
موهومات و برخى مشکوکات را عمل کنیم و برخی دیگر را واگذاریم ترجیحى بال مرجح 

( 311-1/310، ق1409آخوند خراسانی، ) این دلیل به همین تقریر در کفایه. ایمانجام داده
 .آمده است( 2/182تا، انصاری، بی) و رسائل

 
 . انسداد باب علم و علمى4

او، طرفدار انسداد باب  روانیو پ «یقم یرزایم»خر همچون مرحوم أمت فقهایاز  یگروه
 یاحکام فقه، هم باب علم و هم باب علم شتریمعتقدند نسبت به ب یعنیهستند؛  یعلم و علم

 و میجز رجوع به ظن مطلق ندار یابه حکم عقل، چارهن، یما بسته است؛ بنابرا یبه رو
  .ندیگویم یقینسداد حقا اگونه انسداد رنیا

ما به ثبوت تکالیف فعلى فراوانى در شرع علم اجمالى داریم، باب علم و علمى به سوى 
بسیارى از این تکالیف بر روى ما بسته است، از سویی، اهمال این تکالیف و نپرداختن به 

م که داریامتثال آنها به طور مطلق براى ما جایز نیست، احتیاط در اطراف این علم اجمالى 
طور که رجوع به اصل جارى در هر بر ما واجب نیست، بلکه اجماالً جایز هم نیست، همان

باره چنین فتواى عالم دیگر در این مسئله از قبیل استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط و هم
زوم در این شرایط عقل مستقالً به ل. جایز نیست؛ و نهایتاً ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است

 (.1/311، ق1409کند )آخوند خراسانی، به آن تکالیف حکم مىاطاعت ظنى نسبت 
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 ادله طرفداران دیدگاه هیئت نفسانی و فعلی
 )کفایت مطلق ظن در عدالت شاهد به دلیل عدم ظهور فسق(

م وی از شروط بسیار مه توان نتیجه گرفت که عدالت شاهد یکیاز آنچه تاکنون بیان شد می
د. کنبودن شاهد در پیشبرد روند دادرسی کمک بسیار بزرگی میدر شهادت است و عادل

شود، باید عدالت شاهد، قبل از شهادت چنین نظر به اینکه شهادت غیرعادل پذیرفته نمیهم
ویت وی احراز گردد. برای اثبات و احراز عدالت شهود راههایی وجود دارد که نخستین اول

علم قاضی است. ما در این بخش به دنبال این هستیم که اثبات کنیم اگر علم قاضی به دست 
ست نیاورد، درسد؛ به عبارتی اگر قاضی نسبت به فسق شاهد ظن بهنیاید نوبت به ظن او می

کند. در ادامه مستندات حجیت مطلق ظن را این موضوع برای احراز عدالت او کفایت می
 آوریم.می

 
 . قرآن کریم1

 رَجُلَینِ یکُونَا لَمْ فَإِنْ رِجَالِکُمْ مِنْ شَهِیدَینِ اسْتَشْهِدُوا وَ»فرماید: می هبقرسوره  282آیه 
 پس طلبید، شهادت به را مردانتان از شاهد دو : والشُّهَدَاءِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ امْرَأَتَانِ وَ فَرَجُلٌ

 دارید رضایت[ آنان عدالت به] که گواهانى میان از زن، دو با را مردى نبودند، مرد دو اگر
طلق و ملت دارد بر اینکه حسن ظن الدداشتن از شهود در این آیه رضایت«. [بگیرید گواه]

ش در تفسیر بخفخررازی از مفسرین اهل سنت . کندظن در مبحث عدالت شهود کفایت می
نویسد: یعنی آنان که در دیانت و امانت مورد رضایت باشند می« مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ»

ازی، ر)فخر و مراد آن است که مسلمان باشند و ظاهر ستر و مرتکب چیزی از قبایح نشوند
جوادی آملی، ؛ 760ش، 1378مغنیه، . برخی از مفسرین قرآن کریم )(2/245ش، 1334
تا، ؛ طبری، بی1/400ق، 1405؛ راوندی، 445تا، مقدس اردبیلی، بی؛ 12/628ش، 1396

-رسیده «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ»عبارت ( نیز در تفسیر بخشی از این آیه وقتی به 3/168

 اشتندرضایتنوعی اند که مراد از این عبارت قرآنی، عدالت واقعی نبوده بلکه بهاند، فرموده
 کند.خود شهود را بیان میمنین نسبت به ؤم

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ »از جمله که  انداز جمله طبرسی گفتهسرین مفاز این رو بعضی از 
شود که شما به آنها راضى باشید )ترضون( و نفرمود که آنها مورد استفاده مى« الشُّهَداءِ

توانیم بفهمیم که کدام گواه مورد رضاى خداوند طور مطلق، زیرا ما نمىرضایت باشند به
است و بلکه ناگزیریم کسى را که مورد قبول خود ما است به اینکه متدین و امین و 
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مَّنْ مِ» ظاهرالصالح است گواه بگیریم. شاهد این مطلب تعبیر خود آیه شریفه است که
ورد رساند که گواهان باید م؛ که اگر تعبیر دوم بود می«نمرضیی»فرموده و نفرموده: « تَرْضَوْنَ

لت دارد بر اینکه شاهد باید از کسانی باشد که نسبت به الاین درضاى خداوند بوده و البته 
(. ظاهر حال افراد 204ش، 1360)طبرسی،  صداقتش در امر شهادت حسن ظن داشته باشیم

کند می همانا کفایت: ابوحنیفه که فرمود در معرفت و شناخت شهود کفایت نمی کند، برخالف
وأَشهَدُوا ذَوِی عَدلٍ »: مگر اینکه شهادت در زنا باشد و دلیل ما آیه قرآن است که فرمود

(؛ یعنی از مسلمانان باشد 2)طالق، « گیرید گواه خود میان از را عادل[ مرد] تن دو : ومِنکُم
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ »: آیه دیگر قرآن که فرمودکند و و آن مراعات عدالت بر اسالم را افاده می

ق، 1420قاضی عبدالوهاب، ) و رضا در این آیه منظور حال افراد و شهود است« الشُّهَداءِ
(. شافعی نیز در باب عدالت شهود در کتاب االم با اشاره به آیه دوم سوره طالق و 2/956

تواند فاسق باشد، پس هر فوق ، شاهد نمینویسد: با توجه به آیات سوره بقره می 282آیه 
که نانچکس قضاوت کند به شهادت چنین فاسقی قطعاً با حکم الهی مخالفت کرده است؛ هم

 (.7/58ق، 1410شهادت برده نیز مثل فرد فاسق قبول نیست )شافعی، 
 

 . اصل نفی عسر و حرج2
ه حقوقی است ک–های فقهیترین نهادترین و شاید عظیمحرج یکی از مهم و عسر نفى قاعده

شریعت مقدس اسالم بر آن صحه گذاشته است. یکی از دانشمندان در عظمت این قاعده 
 های فقه را برای است که قاضی حسین پایهگوید: قاعده نفی حرج یکی از چهار قاعدهمی

 (.262ش، 1346)محمصانی، « آنها استوار دانسته است
 کریم قرآن بر عالوه آن مستندات که است فقهی مهم قواعد از حرج و عسر نفی قاعده
 قاعده این ادله. است عقل حکم و معصومین ائمه و اکرم پیامبر از متعددی روایات
 الهی قانونگذار از احکام این داشته، چه دشوار وضعی و تکلیفی احکام تمامی رفع بر داللت
 این عتشری و وضع فلسفه. باشد نموده وضع را آنها بشری قانونگذار یا و باشد شده صادر
 مامیت غرض و احکام کلیه وضع غایی علت زیرا است، بندگان بر امتنان و لطف همانا قاعده

، کشوری) است بوده بشر نوع رفاه و تکامل و رستگاری و سعادت به انسان ادیان، نیل
 (.70ش، 1374
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 رازی شود؛می غرض نقض گردد مکلفین بر مشقت و حرج موجب حکمی که صورتی در
 باز اصلی مقصد سوی به حرکت از و آوردمی فراهم را او گرفتاری و انحطاط موجب خود
 از را ادارد، آنه خود بندگان به نسبت که محبتی و لطف اساس بر شارع لحاظ بدین. داردمی

 هب نسبت را تنگنایی و ضیق هیچ و است نموده معاف آورمشقت و سخت تکالیف انجام
. اهدخومی را آنها راحتی و گشایش که نموده بیان صراحتبه نداشته، بلکه روا بندگانش
 کمح یک هر که بوده قیچی یک لبه دو الضرر، مانند قاعده با توأم الحرج قاعده بنابراین
 صحنه از و داردبرمی باشد آورزیان او برای و آدمی طاقت بر زائد که را حرجی و ضرری

 (.71همان، ) کندمی نابود و محو تشریع عالم
اگر عدالت را صرفاً هیئت نفسانی راسخ در نظر بگیریم که باعث استقامت و دوری از 

شود. در چنین شرایطی در مبحث شهود در دادگاه و یافتن فرد عادل برای معصیت می
وجود نداشته باشد و مردم به خاطر نیافتن  بسا اصالًانسان عادل بسیار اندک و چهشهادت، 

در موارد متعدد همچون  عدالتتوضیح اینکه، . شونددچار عسر و حرج می، دلعاشاهد 
با چنین برداشتی از  .ط، امام جماعت، قاضی و شاهد شرط الزم استئالشرامجتهد جامع

آید بخشهای مختلف از نظام کنند و الزم می، مردم، فرد عادلی را در جامعه پیدا نمیعدالت
ی فل نصک به اسلذا با تم. سر و حرج سازگار نیستنفی عل صاجتماعی تعطیل شود که با ا

ده و وتواند به معنای عدم صدور معصیت باجتناب از معاصی نمی گفتباید  جرعسر و ح
 .دوشمعنای عدالت از آن استفاده 

 
 . قاعده صحت3

 انینفس ملکهآن  حسن ظاهر کاشف ازلی در صحنه عمل، است و نفسانی ملکه اگرچه عدالت
اگر عملى از کسى سر  است.، حسن ظاهر و عدم ظهور فسق عدالتالوه، مالک عهاست. ب

زد و شما در درستى آن شک داشتید، با اجراى این قاعده باید عمل او را حمل بر صحت 
(. در کتاب کافی در 86ش، 1387کنید و تمام آثار عمل صحیح را برآن بار کنید )والیی، 

کیشت را به بهترین وجه تعبیر کن، کار برادر دینی و هم»آمده است:  باب تهمت امام علی
تا زمانی که از او رفتاری سر زند که بتواند باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا 

طوسی در (. 2/362ش، 1365)کلینی، « توان تفسیر نیک کرد، گمان بد مبروقتی که می
شود است و فسقی که بر او عارض می عدالتلمان، اصل در فرد مس» :دسینوخالف می
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نیازمند به دلیل است. بنابراین مسلمانی که از او فسقی ظاهر نشده و از حسن ظاهر برخوردار 
(. 6/218ق، 1417)طوسی،  «کرداو را استنباط  عدالتتوان باشد، با توجه به اصل صحت می

( و نیز برخی از حنفیان 2/165تا، ، بیجنید است )انصاریچنین منسوب به ابنتعریف هم این
 (.188ق، 1419؛ کلیبولی، 407-6/408ق، 1409چنین دیدگاهی دارند )کاسانی، 

اثر این تعریف آن است که اوالً اثبات و احراز عدالت امری بسیار ساده و راحت خواهد 
الوجود نادربود و ثانیاً اکثر افراد جامعه اسالمی متصف به صفت عدالت هستند و فرد عادل 

ر شوند، مگگوید که همه امت اسالمی حمل بر عدالت مینخواهد بود. به عبارتی این اصل می
 شود وبر اساس اصل صحت، عمل دیگران حمل بر صحت مىاینکه خالف آن ثابت شود. 

شود )ملکى شود و به شک در فساد آن عمل اعتنا نمىآثار عمل صحیح برآن مترتب مى
آوردن و عدم ظهور در ثبوت عدالت شهود، همانا مجرد اسالم (.1/104ش، 1379، اصفهانى

های احراز عدالت شاهد، (. یکی از شیوه1/124ق، 1415فسق کفایت می کند )انصاری، 
ای بر داشتن عدالت و یا نداشتن ظاهر حال فرد مسلمان است. ظاهر حال فرد مسلمان، اماره

 (.206ش، 1389)دیانی، آن است که بر قاضی چنین ظاهری حجت است 
 

 . قاعده عدالت4
ترین قواعد اسالمی است که شالوده و زیربنای اصلی قوانین الهی را قاعده عدالت از اساسی

خاطر وجود دیدگاههای فردی به فقه در ادوار گذشته کمتر از دهد. هر چند بهتشکیل می
شده است و ادله زیادی از نظر اجتماعی، خصوصاً به عنوان یک قاعده فقهی به آن پرداخته 

 کتاب، سنت و اجماع و عقل بر آن داللت دارند.
چگونگی استفاده از قاعده عدالت در احراز عدالت ظنی شهود به این صورت است که 
چون شهود یکی از بسترهای عدالت اجتماعی است، باید سراغ عدالت اجتماعی رفت. به 

باط است و فقیه باید بر اساس آن حکم شرعی قاعده فقهی، معیار و میزان در استن»عبارتی 
زند تا بتواند به حکم صحیح دست را استنباط و یا استنباط خود را بر محور آن محک می

چنین باید توجه داشت که مفاد برخی از قواعد فقهی، ( و هم191ش، 1376)مهریزی، « یابد
مال مسلم و مفاد برخی از  حکم اولیه است؛ مثل قاعده اتالف، قاعده احسان، قاعده احترام

قواعد فقهی، حکم ثانویه است؛ مثل قاعده اضطرار و قاعده نفی عسر و حرج و قاعده الضرر 
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و باالخره مفاد برخی از قواعد فقهی مثل قاعده عدالت درباره مسائل اجتماعی در مورد 
 (.189ان، شهود نیز در برخی موارد حکم اولیه است و در برخی موارد حکم ثانویه است )هم

از نگاه فقیهان، استناد به قاعده فقهی عدالت در مناصب قضایی و اجتماعی از جمله در 
سویه التخصوص شهود با عناوین فراوانی همچون اقتضای عدل و انصاف، اصل تساوی، اصاله

؛ فاضل آبی، 1/164ق، 1410و عدم جواز ترجیح بالمرجح آمده است )محقق حلی، 
 (.31/169ق، 1404؛ نجفی، 6/384ق، 1413؛ حلی، 2/76ق، 1417

و صفات مهم شهود در دادگاه است در  طیاز شرا یکیدر مورد شرط عدالت شاهد که 
ده البته قاع ،آن استناد کرد که قاعده ال ضرر را مطرح نمودبودن ظنیتوان به یم یصورت

ضرر گر قاعده الیابد. به تعبیر دیعدالت در بسیاری موارد از بستر قاعده الضرر تحقق می
توان گفت مبنای عمده این قاعده، عدالت است مسیر تحقق عدل، عقل و انصاف است. نیز می

باشد و شاید به همین دلیل قاعده الضرر بر سایر و الضرر وسیله و طریق اجرای عدالت می
ادله اعم از نص و اجماع و غیره مقدم است یا بر کلیت و عمومیت و اطالق ادله حکومت 

 (.181ش، 1388رد )اصغری، دا
است که هر  نیاجرا و استناد به قاعده الضرر ا طیاز شرا یکاین در حالی است که ی

شود، اگر موجب ضرر، یم عیشارع تشر یداشتن شاهد که از سودالتمانند لزوم ع یحکم
 یو قانونگذار عیمال باشد، حکم مزبور به موجب قاعده از عرصه تشر ایاعم از ضرر بر جان 

 نکهیشهود را در نظر گرفت تا در صورت ا ظنیعدالت توان میآن  یجاهمرفوع است و ب
چنین باید گفت هم حق وارد نشود. صاحببه  یدر دادگاه حاضر نشود، ضرر یاگر شاهد

 عتیو اساس شر هیاست. عدالت پا یو جار یسار یقاعده عدالت در همه احکام شرعکه 
نگردد و در  مالیپا یآنکه حق از صاحب حق ید تا براکنیم جابیاست و قاعده عدالت ا

آنکه عدالت مغفول نگردد و  یگردد، براینم هشهود مشاهد نیدر ب یکه عدالت واقع یطیشرا
 شهود بسنده کرد. ظنی لتبه عدا ،دشواجرا 
 

 . احراز ظن نسبت به عدالت5
لت مختلفی برای احراز عدافقها راههای بندی کرد که توان چنین جمعگفته میاز مطالب پیش

اند و اما شاید با توجه به ادله هر قول، روش احراز ظنی عدالت اولویت شهود مطرح نموده
عدالت همان هیئت نفسانی و فعلی است که اگرچه دارای داشته باشد. با این توضیح که: 
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د. در شوملکه نفسانی پیشگیرانه است، ولی در صحنه عمل نیز با ظن و گمان اثبات می
یل کفایت مطلق ظن در عدالت شاهد به دلتحلیل این دیدگاه باید گفت که مطابق با این قول، 

تعداد قابل توجهی از فقها و حقوقدانان متقدم  گیریم.عدم ظهور فسق را عدالت در نظر می
و متأخر در این موضوع ورود کرده و با عنایت به شرایط زمان و مکان قائل به تسهیل 

فسق »فرماید: اهلل سبحانی در کتاب نظام قضاء و شهادات ذیل همین بحث مید. آیتانشده
ی شوند و این سخن به بعضگاه جمع نمیو عدالت از صفات نفسانیه مقابل هم هستند که هیچ

گوید اسالم با عدم ظهور جنید و مفید منسوب است و انصاری میاز قدماء شیعه مانند ابن
 (.1/267ش، 1376)سبحانی، « عدالت معتبر است فسق راهی برای شناخت

ق، 1404اصل در اسالم عدالت است و فسق چیزی است که به دلیل احتیاج دارد )نجفی، 
ه ای کعدالت عبارت است از ملکه»نویسد: طباطبایی یزدی در عروه الوثقی می(. 4/113

ن ظاهر که شود با حسگردد و شناخته میموجب عمل به واجبات و ترک محرمات می
کننده از آن به صورت علمی و ظنی است. نکته مهمی است که اگر برای قاضی ظن کشف

ا، ت)طباطبایی یزدی، بی« شودحاصل شد که فرد اهل فسق نیست عدالت او ظنی حاصل می
عدالت شاهد همان چیزی است که از »نویسد: (. زرقانی از فقهای اهل سنت نیز می1/322

کند و گویای باطن اوست و باید همواره به اصل ظاهر تمسک کرد و ظاهر امر حکایت می
اگر حال ظاهر فرد مجهول باشد، باید در عرف به خیر و نیکی شناخته شود و تعداد زیادی 

(. 7/301ق، 1422)زرقانی، « از مردم او را عادل بدانند تا تزکیه توسط دیگران نیاز نباشد
تر است و تهمت از او دور و بعید باشد، ستی نزدیکفرد عادل کسی است که به صداقت و در

چرا که تهمت برای فرد فاسق است، پس در فرد فاسق معنای عدالت موجود نیست و فاسق 
منظور از  (.1/409ق، 1426قصار، شایستگی شهادت را ندارد، چرا که عادل نیست )ابن

بوده و نشانی از فسق شاهد باید مسلمان  (.204ش، 1389)دیانی،  عدالت، عدم فسق است
مذهب نیز معتقد نفراوی از فقهای مالکی(. 38ش، 1388و ظلم در او دیده نشود )کاتوزیان، 

« فرد عادل انسان آزاد و مسلمان عاقل و بالغ و سالم از فسق و سفاهت است»: است
 (.2/225ق، 1415)نفراوی، 
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 نتیجه
که نخستین اولویت علم قاضی است. برای اثبات و احراز عدالت شهود راههایی وجود دارد 

ق رسد؛ به عبارتی اگر قاضی نسبت به فساگر علم قاضی به دست نیاید نوبت به ظن او می
مروری اجمالی کند. دست نیاورد، این موضوع برای احراز عدالت او کفایت میشاهد ظن به

ن در چهار گروه توادهد که میبر نظرات فقهای عامه و خاصه در باب عدالت شهود نشان می
-بودن میای عدالت را بر فطرت اسالمعدهبندی کرد. مفهوم عدالت را در اقوال فقها تقسیم

اند. گروهی دیگر دانند، برخی آن را مراعات در دین، در مروت و احکام دینی تعریف کرده
و و  هاز فقها و حقوقدانان معتقدند عدالت، هیئت نفسانی راسخی است که با تقوی مالزم بود

دارد و برخی نیز عدالت را هیئت نفسانی و فعلی فرد را از ارتکاب معاصی بر حذر می
شود، به عبارتی کفایت مطلق ظن در دانند که در صحنه عمل با ظن و گمان اثبات میمی

عدالت شاهد به دلیل عدم ظهور فسق را قبول دارند و برای اثبات عدالت وی صرفاً به احراز 
کنند. ادله قائالن این قول، مستنداتی از کتاب و سنت و قواعد فقهی نده میظنی عدالت بس

کند دستگاه قضائی حکم صریح قرآن در باب وجوب احراز عدالت شاهد ایجاب میاست. 
-رضایتسوره بقره،  282ها، عدالت شهود را در نظر بگیرد. طبق آیه در رسیدگی به پرونده

اینکه حسن ظن و مطلق ظن در مبحث عدالت شهود کفایت داشتن از شهود داللت دارد بر 
چنین مطابق اصل نفی عسر و حرج، اگر عدالت را صرفاً هیئت نفسانی راسخ در هم. کندمی

نظر بگیریم که باعث استقامت و دوری از معصیت شود، در چنین شرایطی انسان عادل بسیار 
اطر نیافتن عادل، دچار عسر و حرج بسا اصالً وجود نداشته باشد و مردم به خاندک و چه

از سوی دیگر طبق قاعده صحت، اگر عملى از کسى سر زد و شما در درستى آن . شوندمی
لت، بنابراین اگرچه عدا .شک داشتید، با اجراى این قاعده باید عمل او را حمل بر صحت کنید

ن کند حسمیملکه نفسانی است ولی در صحنه عمل، حمل بر صحت و سالمت افراد ایجاب 
چنین هم .ظاهر و عدم ظهور فسق، کاشف از آن ملکه نفسانی باشد و مالک عدالت شود

د و عدالت مغفول شون مالیپا یآنکه حق از صاحب حق یکند تا برایم جابیقاعده عدالت ا
. بنابراین با توجه به ادله مطروحه از شهود بسنده کرد یبه عدالت ظن ،دشونگردد و اجرا 

نظراتی که میان ایشان در این مسئله یافت مذاهب اسالمی و با وجود اختالف سوی فقهای
توان نتیجه گرفت که احراز ظنی )و نه قطعی و یقینی( نسبت به شرط عدالت شود، میمی
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برای شهود )و حتی دیگر صاحبان مناصب از جمله قاضی و امام جماعت در نماز( معتبر 
 کند.است و تکافوی احراز این شرط را می
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