
 یاسیسلسله مباحث فقه س

 (۲عصمت و قدرت ) عدالت،

 (۲و طرح بحث) مقدمه

  

  

لمرو آن در ق "موضوع"آنکه  یکیبودن دو معنا دارد،  یدارد، فقه "یفقه"شود، جنبه  یارائه م نجایکه در ا یمباحث سلسله

رح توان انتظار مط ینم ،یاست. قهراً دربحث فقه یبه سبک مباحث فقه زیآن ن "وهیمتد و ش"آنکه  گریفقه قرار دارد و د

 بر خوردار باشند. یادیز تیخود، از اهم یهم در جا یکالم مسائلرا داشت، هر چند که آن  یشدن مسائل کالم

 نیرد. به اب شی، پ"المبنا یعل"را  یصرف نظر کرد و مباحث فقه دیبا "قلمرو عصمت"و  "عصمت قتیحق"از بحث  نرویا از

 کالم معصوم. فقه متکفّل اثبات تیّشوند، مثلِِِ حج یشمرده م "اصول موضوعه"مسائل، از  یبرخ ،یکه در بحث فقه یمعن

جهت وام دار کالم است. البته  نیـ اثبات آن ها را برعهده دارد، و فقه از ا مـ کال یعلم باالتر . هر چند کهستیمسائل ن نیا

 یباق یابهام چیآن در علم کالم، روشن شده و ه اتیمسائل با فروع و جزئ نگونهیهمه ا فیکه تکل ستین یبدان معن نیا

 داشت. دینبا ار یکالم یانتظار گشودن گره ها ،یبحث فقه کینمانده است، بلکه مقصود آن است که از 

 یریأثت ،یاسیو س یاجتماع تیریمد یو شمول آن نسبت به عرصه ها "قلمرو عصمت" یاختالف نظر درباره  گر،ید یسو از

قاد انت ایآ نکهیا لیاز قب میعصمت بحث کن یاحکام فقه یدرباره  میخواه یما نم رایمورد نظر ما ندارد. ز یفقه یدر بحث ها

اسخ نه؟ البته پ ایمعصوم امکان دارد  هیعل یطرح دعو اینه؟ آ ایحرام است  معصوماعتراض به  اینه؟ آ ایاست  زیاز معصوم جا

 نیما ا است، موضوع یگریبحث ما از موضوع د یبر مشخص شدن قلمرو عصمت است. ول یسواالت، مبتن نگونهیبه ا یفقه

 یاحکام خاص یدارا نیمعصوماست که  نیداد؟ پس فرض بر ا میتوان تعم یمعصوم م ریاحکام معصوم را به غ ایاست که آ

 ،یو عرف یشرع ،یو اجتماع ینداشته، و همه شؤون فرد یو شرط دیق چیتوان فرض کرد که عصمت، ه یم یاند، و حت

 نیا توان یشد، چگونه مائمه با یبرا یثبوت احکام "علتِ "بهر حال اگر عصمت،  یول رد،یگ یرا در بر م یو موضوع یحکم

 تیّنمصو لیجامعه، امام معصوم، به دل تیریکشور و مد یاگر در اداره  نیثابت دانست؟ هم چن ممعصوم ه ریغ یاحکام را برا

 اراتیمعصوم هم از همان اخت ریاست که غ نیآن ا یالزمه  ایو شرط، بر خوردار باشد، آ دیق یب اراتیاز اشتباه و انحراف، از اخت

 یزمان تیمحدود ،یرینظارت پذ ،یالتزام به عقل جمع لیاز قب درتکنترل ق یها وهیمعصومان، ش یبر خوردار باشد؟ و اگر برا

 است؟ یضرور ریغ یامور نیمعصوم هم چن ریندارد، نسبت به حاکمان غ یضرورت ،یتصد یدوره 

در  "یعصمت حداکثر" یتوان بر مبنا یو م ست،یقلمرو عصمت ن یبررس ازمندین ،یمسائل نیاست که تأمل در چن روشن

فقها نقل  از کلمات نیاز ا شیکه پ ییبحث کرد. نمونه ها بتیشمول احکام آن نسبت به نائبان عام در عصر غ یائمه، درباره 

دت از اند، و به ش افتادهیعصمت و عدالت ن یپندار کسانی یدر مغالطه  هرگزسازد که آنان  یکامالً واضح و آشکار م م،یکرد

 داشته اند. زیاهل عصمت، پره ریدادن احکام عصمت به غ تیسرا



 نیو نشان دادن ا "مرزها" نیا نییبزرگ و مراجع معظم، به تب یفقها ،یافراط یها شیگرا یرغم برخ یعل زیعصر ما ن در

 اتیادب یماند و در عرصه  یم یمخف ،یآثار علم یها در ال به ال دگاهیگونه د نیتفاوت ها، توجه داشته اند، هر چند که ا

 د.کنن ینم دایخود پ انیاز نظر مفت یکامل یو مقلّدان، آگاه نانیمتد ایکند و  یم دایکمتر ظهور و بروز پ ،یاسیس

با حبس و  یکند و حت یم ینف ر،یتعز دِ یجد یها وهیاستفاده از ش یرا برا "حق حکومت"که  یگانیگلپا یاهلل صاف تیآ مثالً

 حکومت و ی وهیمطلقه اند و ش تیوال ینظرکه: ائمه دارا نیموارد نصوص، مخالف است، در نقد ا ریهم در غ یزندان طوالن

 :دیگو یبر خوردارند م اریاخت نیشده، و نائبان عام هم از ا لمجازات مجرمان به خود آنان محوّ ی وهیش

مردم آگاه تر است، و سخن  یخود، از همه  تیو مسئول فهیاو به وظ م،یکن یالسالم بحث نم هیامام عل فیوظا یدرباره  ما»

و خطا منزّه نموده است، لذا  بیخداوند او را از لغزش ، مصون و محفوظ داشته و از ع رایما حجت است، ز یو رفتار او هم برا

حکم "، و البته از عمل او ، به "است او چگونه عمل کرده" میگوئ ی، بلکه م"عمل کند دیامام چگونه با"که  میگوئ یما نم

 یکه بتواند مجرم رابه هر شکل یـ به گونه ا استیمطلقه امام در اجراء س تیوال نیب یمالزمه ا ی. ولمیشو ی، آگاه م"یاله

است  "تمعص"بر  یمبتن ت،یآن وال راینمود، ز اسیق دیارا به آن نب نینائبان او وجود ندارد، و ا تیکند ـ با اطالق وال ریتعز

شروط م ت،یوال نیا یول رد،یگ یخارج شود، تعلّق نم یاز اطاعت اله نده،یاز عمرش، از گذشته تا آ یکه در لحظه ا یو به کس

 نیب یوتشود که چه تفا یاست. و با توجه به تفاوت شرط اول ـ عصمت ـ و شرط دوم ـ عدالت ـ آشکار م "عدالت"به 

 (104ص ر،یالتعز«.)آن ها وجود دارد...  اراتیاخت

 :نکهیا لیتفاوت اشاره دارد، از قب نیمختلف ا یخود، به جنبه ها یدر ضمن مباحث فقه شانیا

، فال مجال لالمتناع عن االطاعه بعذر انه "معصومان من الخطاء"او االمام وجبت طاعته مطلقا، النهما  یاذا کان الحاکم النب ـ

موضوع حکم االصل... .)همان، ص  صیتشخ یبخطئه ف رهیاالمام و علم غ ریلحاکم، دون ما اذا کان غا یخالف ما رأ یری

117) 

...  ق،یالمعصوم اض ریغ ةیأن تکون دائرة وال یقتضیمأمون من الخطأ، فالحکمة  ریغ رهیالمعصوم، معصوم من الخطا، و غ ـ

 (110.)همان،ص

فاالمر  ذلک ضایلالمام ا جوزیالمعصوم، ال ریامور کل الناس و کل االمور غ یالمطلقه عل ةیللوال نصبیان  جوزیفکما ال ـ

 (111... .)همان،میمن الحک حیباالطاعة المطلقه قب

به  یاست، ول دهیچیعبارت هر چند دشوار و پ نیاست. ا دیمف زیاهلل بهجت ن تیاز آ یروشن شدن مسأله، نقل عبارت یبرا

 معصوم یدهد که وقت یتوجه م شانیاو اشاره دارد. ا بتیحضور معصوم و غ "یدو دوره  یتفاوت ها"به  "رمزگونه"شکل 

دهد تا ما با اجتهادات متفاوت و متناقض فقها روبرو  یرخ م یخطائ "حکاما یارائه "نه در  گرید رد،یگ یقدرت را به دست م

الً آن را کام یعده ا ،یاجتماع ای یاسیس موضوع کیافتد که در  یاتفاق م یاشتباه "شناخت موضوعات"، و نه در  میشو

زاران اگر کارگ یحت ت،معصوم در رأس حکومت اس ی! وقت "مخالف با مصلحت" گرید یبدانند و عده ا "مطابق با مصلحت"

کند،و به  یم دایبه حداقل کاهش پ شانیمعصوم قرار دارند، باز هم خطاها "تحت نظر"آنکه  لیکنند، به دل یریگ میاو، تصم



ه ب نکهی، نه ا"منکر"از  یاز منکرشان، نه یاست، و نه "معروف"امر به  قتاًیاست که امر به معروف آن ها حق لیدل نیهم

ها و مصالح،  تیواقع صیاشتباه در تشخ لیبه دل ایرا درست استنباط نکرده باشند و  هیفرض نیا طیشرا ،در حکم یخطا لیدل

 بتیر غدر عص تیرا از تحت وال "نماز جمعه" شانیاست که ا لیدل نی. به همنکرده باشند یمعروف و منکر را درست شناسائ

 داند: یخارج م

... با وجود فارق، ستین یحدود ـ کاف یدر اعظم از اقامه جمعه ـ مثل اقامه  تیسابق ظاهر شد که وجه ثبوت وال انیاز ب و»

اختالف  یو در بعث به معروف و در زجر از منکر، به واسطه  "وجود شروط"، و در "موضوع"و  "حکم"و آن اختالف انظار در 

انتهاء به  یاست به واسطه  یآن ها در زمان حضور امامِ اصل، منتف یهمه  کهدر معروف و منکر  یحکم ای ینظر موضوع

 (486، ص۲جامع المسائل، ج«.)السالم هینظر نوّاب به نظر منوب عنه عل تیو احکام، و مجبورمعصوم از خطا در موضوعات 

شود و  یاز هم جدا م "عصمت"و  "تیحاکم" یدهد آن است که وقت یخود را نشان م لیجمالت ثق نیا یاز البه ال آنچه

رفت را در نظر گ "الخطا زیجا"اقتضاءات  دیبا افتد، یم "یکشوردار"و در "یشناس نید"الخطا در  زیافراد جا اریقدرت در اخت

 .دیگز یحضور امام اصل، دور یِمحابا و حساب نشده از الگو یو از اقتباس ب

 یدر دوره  را عتیشر تیاصلِ حاکم شان،یمانند ا ییکه فقها ستیآن ن ی، به معنا"کیتفک" نیاست که توجه به ا روشن

بر عصمت امام  یهستند که مبتن "عتیشر تیحاکم"از  ییبه الگو یابیکنند، بلکه آنها درصدد دست یمعصوم، انکار م بتیغ

که بر طراز قامت معصوم، دوخته  یشده باشد، چرا که جامه ا یشیچاره اند ف،احتمال اشتباه و انحرا ینباشد و در آن الگو برا

 ، تناسب ندارد. یمعصوم ریغ تیشخص چیاند، بر تن ه

 دهیناد یعندر موردفقها، به م "مطلقه تیوال"برند که اصطالح  یندارند، گمان م ییآشنا یفقه یکه با مبان یکسان متأسفانه

بار  کیدانند و  یمعصوم با معصوم است، آن ها اگر به خود زحمت م ریشمردن غ کسانیگرفتن تفاوت عصمت با عدالت، و 

 یشدند که چه تفاوت ها یمتوجه م یکردند، به راحت یرا مرور م ینیخم امحضرت ام لهیالوس ریمانند تحر یمتن فقه کی

 یه ورود به هم یحکومت برا اریاشتباه فاحش پنداشته اند که اخت کیوجود دارد، آن ها در  یدو نوع رهبر نیا نیب یآشکار

 یدار رایاخت یه معنشود، ب یم ریتعب "مطلقه تیوال"مصلحت جامعه که در فقه از آن به  نیدر جهت تأم یعموم یعرصه ها

ل تأم یسوال اندک نیا یاوست، آن ها خوب است درباره  یانگاشتن احتمال خطا و انحراف درباره  دهیو ناد "شخص"مطلق 

رسد، پس چرا  یمعصوم، م یاسیو س یبه همان منزلت اجتماع ناًیمعصوم، ع ریشخص غ بت،یغ یکنند که اگر در دوره 

ان، کارشناس یداند که موضوع از سو یبه آن م "محدود"را  تیمطلقه است، اعمال وال تیوال سختحضرت امام که مدافع سر 

با  تیومحد نگونهیو اجبار داشته باشد؟ ا "الزام"تواند  یم "آنان صیقلمرو و تشخ"امر در  یداده شده باشد، و ول صیتشخ

 شخص دارند، چگونه سازگار است ؟!  تیکه انان از اطالق وال یتصور

موضوع از طرف  صینظام در خطر باشد، آن هم با تشخ تیثیکه اسالم و ح یجز در موارد نادر یاسالم یجمهور در»

 (14۲، ص۲1امام، ج فهیصح«.)کند لیتحم یگریخود را بر د یتواند رأ یکس نم چیکارشناسان دانا، ه



نه هر گو یورود به هر موضوع، و برا یمطلق، برا اریو اخت یحاکم، از استقالل رأ "شخص"آن است که  یسخن به معنا نیا

رت است که از تخصّص و مها ینظر کسان "تابع"در هر مسأله  "موضعش"او و  "ورود"بلکه  ست،یبرخوردار ن یریگ میتصم

 مطلق است تیوال یدارا "شخص"معصوم،  تیکه در حاکم ی! در حالاستو مبن "اصل"نظر آن ها،  قت،یبرخوردارند و در حق

، "ودفکر خ"و  شهیتواند همه را به اند یبرخوردار است، لذا م شیخو تینسبت به رع یبرتر یو چون شخصاً از قدرت فکر

 یم زیپره یبه رأ ددعوت کند، هر چندامام معصوم هم در جهت ارتقاء سطح فکر عامه مردم و جلب مشارکت آنان، از استبدا

 کند.

مانگونه که ه»دهد که  یرسد و مثالً فتوا م یم بتیحضور و غ یدوره  نیم استنباط، به تشابه بدر مقا یوقت ه،یباالخره فق و

، «نداقدام ک نگونهیا ،یطیشرا نیتواند در چن یرانصب کند، نائب امام هم م طیواجد شرا ریتواند، اضطراراً شخص غ یامام م

 "تیّکم"کرد، چرا که از نظر  یمطلقه امام تلق تیرا همان والبر امور  تیگونه وال نیا دیاکند که نب یبالفاصله اضافه م یول

 .ردیگ یمعصوم، در رتبه معصوم قرار نم ری، کامالً متفاوت است، و هرگز غ"تیّفیک"و 

 :سدینو یهمان مسأله م لیدر ذ ،یلیاردب یاهلل موسو تیآ

 یـ نائب االمام ـ مطابق لما قلناه زمن حضور االمام )ع(، ف دیالمبسوط ال هیأن حکم الفق هینقول ف یالوقت الذ یف فنحن»

لنائبه  فیبنفس الکمّ و الک یه ستینراها لالمام المعصوم)ع( ل یاالمور، تلک الت یالمطلقه عل ةیالوقت نفسه نقول: ان الوال

قه القضاء، ف«.)المعصوم من الفقهاء ریغ هایال یرقینقصان، بل االمام امام و حقّه محفوظ، و عصمته ال ریو من غ بهیزمن الغ یف

 (۲48، ص1ج

که  است یگذشته و حاضر وجود دارد، کاف یکه در آثار فقها یفراوان ینمونه ها انینمونه ها از م نیرسد که ذکر ا یم بنظر

 "احکام خاص"او،  بتیاو در رأس قدرت حضور ندارد، بلکه باغ "شخص"معصوم، نه تنها  تیاز حاکم تینشان دهد، بامحروم

 .ردیگ ینم رعمل قرا یبنا گریمربوط به حکومت او هم، د

 م،ینشده، بحث ک "معصوم"مشروط به  یکه در فقه، حکم یتک تک موارد یکه درباره  ستیسلسله مباحث آن ن نیا غرض

صود نه؟ بلکه مق ایوجود دارد  یتاقامه جمعه، و ... تفاو ایحدود،  یمعصوم از نظر اجرا ریمعصوم و غ یدوره  نیب ایآ نکهیمثل ا

چه  نکیداشت، ا تیو اشتباه، مصون انیکه کامالً از انحراف و طغ یقدرت قدرت،آن است که با فقدان امام معصوم در رأس 

 ایگرفت و همان قداست قدرت معصوم را حفظ کرد؟ و  دهیناد دیاحتمال خطا و انحراف را با "تعبداً " ایکند؟ آ یم دایپ یوضع

 دهد؟ یارئه م یخاص یراهکارها ،یفقه یمبان

، چه بسا که مطرح کرده اند یاشارات یبا تأمل در البه ال یپرداخته اند، ول یباره، فقها کمتر به بحث مستقل و مستوف نیا در

 موفق شد. "یکل هینظر" کیبتوان به استخراج 

اهلل  تیبرآمده است، آ هینظر کیکرده، و هم در صدد ارائه پاسخ روشن در قالب  دایکه هم به مسأله تفطّن پ یهانینادر فق از

جهت روشن  در دگاه،ید نیشما با ا یاجمال ییآشنا یاستاد پرداخت.ول ی هیکامل نظر لیتوان به تحل ینم نکیاست، ا یمطهر

 است: دیبحث، مف یفضا شتریشدن ب



ر آن ب گریبدون انتخاب افراد د یافراد نکهیمت مردم بر مردم باشد، اما احکومت عادالنه آن است که حکو ،یاجتماع مدن در»

دانند که  یم ممطلب را مسلّ نیو فقها ا نیباشد، متکلم ینم زیو قابل استثنا ن ستین زیها حکومت کنند، ظلم است، و عقالً جا

انواع  نیرت حیاست که صح نیکند، در اجتماع قطعاً مطلب هم بیاسالم آن را تصو ستین نواقعاً ظلم باشد، ممک یزیاگر چ

 ظلم است. نیاز ا ریآن ها باشد و غ دهیو عق یاز رأ یباشد و ناش نیحکومت ها آن است که با انتخاب خود محکوم

الت رفتار دع یظلم است و لو در منتها گریبر فرد  یمطلقاً حکومت فرد ایکه آ میمطلب را بشکاف نیهم میخواه یما م اکنون

نفعت پرست م "طبعاً"شود و چون انسان  یبه ظلم م یباشد، عمالً منته یانتخاب ریاست که اگر غ نیعلت ظلم بودن ا ایکند، 

قادر  "اخالق" رایرود، و عمالً مستلزم ظلم خواهد بود، ز یدنبال منافع خود م اًکه حکومت کند، طبع یاست و هر طبقه ا

 رد،یهر کس که قدرت را بدست گ یعنیاکرم فرمود: من ملک استأثر،  غمبریمقاومت کند، پ "عتیطب"صد در صد، با  ستین

 . پسدیمقدم ندارد، قدرت را به او نده گرانیخود را بر د یکس دیخواه یاگر م یعنیدارد،  یمقدم م گرانیعمالً خود را بر د

 ردم باشد.از اراده م یاست که حکومت ناش نیا یاز ظلم عمل یریراه جلوگ گانهی

ه از خواست یمعصوم اگر ناش یحکومت عادالنه  یاول، حت هیطبق فرض د،یآ یم شیهم پ "حکومت معصوم"سوال در  نیا

 حیوم، صحد هیما فرض دهیندارد.به عق یکند، مانع یدوم چون عمالً معصوم ظلم نم هیطبق فرض یمردم نباشد ظلم است، ول ی

 (ختصارـ به ا147، ص5ـ ج یاستاد مطهر یها ادداشتی«.)است

آن  کیکتف نیا ی جهیکند، نت یم کیمعصوم، تفک ریحکومت معصوم و غ نیمالک، ب کیبا طرح  ،یاستاد مطهر نجایا در

 یروین یو خواست مردم نباشد، توأم با ظلم است، و به اتکا یاز رأ یکه ناش یاست که اگر معصوم حکومت نکند، حکومت

 را گرفت. یدظلم و تع یتوان جلو ی( نمدر شخص حاکم )عدالت یاخالق

 است. یمقدار به عنوان مقدمه کاف نیبحث خواهد شد، ا لیبه تفص ،یدر مباحث بعد دگاه،ید نیا ی درباره


