
 یاسیسلسله مباحث فقه س

 (3عصمت و قدرت ) عدالت،

 عدالت و عصمت تفاوت

  

  

 تیمصون« اشتباه»و « انحراف»عصمت، از  لیکه به دل یحکومت توسط رهبر یامام معصوم، که تصد بتیغ یدوره  در

دالت در فقه از ع جیرا یبرخوردار باشد. تلق« عدالت»منصب را دارد که از  نیا یستگیشا یکس ست،ین ریکامل دارد، امکان پذ

 یباز م تیاست که شخص را از ارتکاب گناه و معص یملکه ا لت،ـ آن است که عدا یـ بخصوص پس از عالمه حل   عهیش

 یدر بازدارندگ یاثر نیاست که چن مانیو ا یتقو یرویملکه، همان ن نیدارد. ا یوا م فیو تکال فیدارد و او را به انجام وظا

شرط  نیبر ا هیفقها، با تک از یاری[ بس1«]الواجبات و ترک المحرمات انیالعدالة عبارة عن ملکة إت»دارد:  تیاز تخلف و معص

 ،یشبخ نانیرا تا حد اطم یاز انحراف در زمامدار یریشگیقابل جبران دانسته، و پ یخأل عصمت را تا حدود ،یدر حاکم اسالم

 :دیگو یباره م نیدر ا ینینائ نیحس رزایاهلل م تیکرده اند. مثالً آ یتلق یقابل دسترس

و عدالت منحصر، و جز  یتقو یبه همان ملکه  انت،یبه عنوان د هیرادع و مانع از استبدادات و اظهار مرادات شهوان بالضرورة»

ودن را در ب« ألمر مواله، مخالفاً لهواه عاًیمط نه،یصائناً لنفسه، حافظاً لد»احتجاج تعداد ]نموده[ و  تیکه در روا یاجتماع اوصاف

 [2«]متصور نباشد. یگریفرموده اند، عاصم د اعتبار هیشرع تیمرجع

 توجه داشت: دیکه در عدالت وجود دارد، با تی، به دو گونه محدود«عصمت» ی، به جا«عدالت» ینیگزیجا ی درباره

رل کنت ،یاست که شخص را صرفاً در برابر انحرافات عمل «یقدرت عمل» کیاول، مربوط به آن است که عدالت  تیمحدود

 زین یاز اشتباهات علم ،یدارد و فرد معصوم را عالوه بر انحرافات عمل زین یو علم یکند، بر خالف عصمت که جنبة نظر یم

وبرو ر دیبا ابهام و ترد زین قتیدارند و در درک حق تیهم مصون صیتشخ درمعصوم، از خطا،  یدارد، لذا انسان ها یمصون م

 شوند. ینم

شده ندارد و احتمال ارتکاب گناه را  نیو تضم «یقطع» یاز آن جنبه  یناش تیکه مصون دوم عدالت از آن روست تیمحدود

جود عصمت، با و تیامکان معص گرید ریوجود ندارد. به تعب نیمعصوم یدرباره  ،یاحتمال نیکه چن یسازد، در حال ینم یمنتف

 سازگار است. الً احتمال، با عدالت، کام نیا یاست، ول یمنتف

از  که یتوان توقعات یگاه نم چیکند و ه یعصمت را به طور کامل پر نم یهرگز عدالت جا ت،یدو محدود نیتوجه به ا با

 یگرید یعالوه بر عدالت، راهکارها ایتأمل نمود که آ دیاساس با نیکرد. بر ا نیتأم« عادل»وجود دارد، توسط « معصوم»

و  یملکه تقو»به « منحصر» ،ینینائ ریهوس حکمران، به تعبو  یاز هو نعما ایخطا و انحراف وجود دارد، و  لیتقل یبرا

 !؟ستین« متصور»جز آن  یگریاست و نگاهبان د« عدالت



ادل در مقاومت ع یقدرت و توانائ زانیکرد و م یشناسائ قیرا به شکل دق« عدالت تیظرف» دیسؤال، ابتدا با نیپاسخ به ا یبرا

 .دیدر برابر عوامل فساد و انحراف را سنج

  

 عدالت تیظرف

و  «شجاعت»درجات و مراتب است و همانگونه که  یدارا ،یاند که عدالت مانند هر ملکه و استعداد نفسان رفتهیپذ فقها

ل از شخص عاد یرو، گاه بهره  نیاست. از ا یمراتب یدارا زیدارد، عدالت ن یصبر و استقامت، مراتب گوناگون ایو « سخاوت»

ومت مقا ،یوانیح یو هوس ها یطانیش یدر برابر وسوسه ها یکه و یمعن نیشود. به ا یممحدود « حداقل»در  لتیفض نیا

قاومت، م یکند. در صورت اول، پس از چند یم یستادگیدر مقابل آنها ا یشتریدهد، و گاه با قو ت ب یاز خود نشان نم یادیز

در  ،یرگیغلبه و چ نگونهیا یلگردد. و یو غالب م رهیگردد و در صورت دوم، چه بسا پس از مقاومت، چ یمقهور و مغلوب م

 شود. یتواند قابل اعتماد تلق ینم وستهیو پ ستین« مطلق»در برابر هرگونه وسوسه  ط،یهمه شرا

 یطیا: گاه انسان در شردیگو یباره م نیتلو معصوم، شناخته شده است، در ا یتال ،یکه در مقام عدالت و تقو یانصار خیش

 انسان نسبت به قدرت کنترل نفس دیشود، ترد یدهد و محکوم آنان م یغضب را از دست م ایعنان شهوت  که ردیگ یقرار م

 نیمراتب عدالت، متفاوت است و مقصود از ا رایبا ملکه عدالت ندارد، ز افاتمن ،یبحران یها تیو موقع یاستثنائ طیدر شرا

 مقدار از مقاومت، نیکند، ا یدار شتنیند در برابر گناه خوو در وضع متعارف، بتوا یشرط آن است که انسان در حالت عاد

که هم به لحاظ موضوع  خیش ارتندارد. عب یفراوان هم منافات رهیبا انجام گناهان کب یهمان حداقل عدالت است که حت

 است: نیاست، چن تیاهم یآن دارا یعدالت، هم به لحاظ شناخت حکم شرع یشناس

 ملکیان العبرة بکون تلک الحالة باعثة هو الحال المتعارف لالنسان دون حالة کماله، فقد تعرض للشخص حالة کأنه ال ثم»

 یلیقدس االردبعن الم یما حک لیتحم هیو غلبتها، و عل ةیأو الغضب ةیمن نفسه مخالفة الشهوة أو الغضب، بقوة قهر القوة الشهو

ره بعدم الفعل، قدس س جبیالزنا؟ فلم  یرغبته النفس ال یما دخل ف عیمع استجماع جم رةبإم تیمن انه سئل عن نفسه اذا ابتل

عدم  وجبیمثل هذه الفروض الخارجة عن المتعارف ال  یفان عدم الوثوق بالنفس ف« بذلک ینیبتلیأسأل اهلل ان ال »بل قال: 

الحالة  یو ه المراتب یالعدالة ادن یالعصمة، و المعتبر ف هااخر تلویالقوة و الضعف، متفاوتة  یاذ مراتب الملکة ف ه،یالملکة ف

 [3.«]راًیة کثالملک یعن ذ رةیاول األمر وان صارت مغلوبة بعد ذلک و من هنا تصدر الکب یف یاالنسان بها موافقه الهو جدی یالت

از  یاز عوامل فساد، خود را کنترل کند،  ول یدر برابر برخ ،یعاد طیتواند در شرا یشخص عادل، م دگاه،ید نیاساس ا بر

گردد.  باز هم بر آنها غالب رد،یتر قرار گ یقو یکند، و در برابر عوامل رییاو تغ طیانتظار داشت که اگر شرا دیشخص عادل نبا

 ،یلعموپرونده م کیو در  ،یعاد طیکوچک، به کار قضاوت اشتغال دارد، در شرا تانشهرس کیکه در  یقاض کیمثالً اگر 

 یعاد طیراتوقع داشت که اگر او در ش دینبا یملکه عدالت در اوست، ول یرا رد کند، نشانه  یتومان یونیلیم کیرشوه  شنهادیپ

ند و آن را مقاومت ک شنهادیپ نیهم در برابر ا ازبه پول داشته باشد، ب یجد ازیفرزند، ن یماریب لیبه دل نکهینباشد، مثل ا

 تیجب مصونعدالت، مو نیپنداشت که ا دینبا نیندارد، هم چن یبا ملکه عدالت در او منافات ،یتیمعص نیچن نکهیچه ا رد،ینپذ



ف از عدم ملکه کش افتد،ین یاتفاق نیگردد، و اگر چن یم نیسنگ یپرونده  کیدر  یاردیلیم کی یرشوه  شنهادیاو در برابر پ

 عدالت در او دارد!

و در برابر گناهان متعارف، توان مقاومت  ،یعاد طیکه چون در شرا میپردازانه است اگر گمان کن الیو خ یشیساده اند اریبس

رابر در ب روزمندانهیفراهم گردد، باز هم پ مانیبرا زین« شهوت»و « قدرت»، «ثروت»از  یگسترده ا ی نهیپس اگر زم م،یدار

 ش،یکردن نفس نسبت به خو نیاست که با خوشب یطانیخود از القاءات ش ،یتوه م نیکرد، چن میعمل خواه مان،یهوس ها

 سازد. یاو را سرنگون م لهیوس نیبه هم ت،ینموده، و در نها قیتشو ینفسان اتی به تمن شتریب یرا در دست انداز یآدم

 دید المجعب دیس: »استیکردند، کامالً گو ینقل م یزنجان یریاهلل شب تیکه استاد معظم حضرت آ یا هیباره قض نیا در

ارد سرزده و ،یروز در حجره، مشغول تأمل بود که ناگاه، طلبه ا کی یاو بود، و یو مشاور عقل یرازیش یرزایمحر ر م ،یگروس

ه تومان با گرفتن د ایآ دم،یپرس ارویکردم، از  ی)اشاره به نفس خود( بحث م ارویبه او گفت: داشتم با  دیعبدالمج دیشد، س

کردم،  ادیتا ده هزار تومان، مبلغ را ز رفت،یتومان، بازهم نپذ ستیمبلغ را باالتر بردم، ب ت،رفینپذ ؟یبده یحکم خالف یحاضر

 یرارا ب ادیمبلغ ز نیدارد انسان ا یبی: چه عدیگو یم آورده و مثالً هیرو به توج دمیدر ده هزار تومان، د یبار نرفت، ول ریز

 !«یشود که تو در حجره را باز کرد میخواست تسل یکم کم م د؟یریبگ ریخ یصرف کردن در کارها

امام  یاز سو یندگیکه نما ،یحمزه بطائن یبن اب یمانند عل یاساس، معتقدند که افراد نیبر ا یزنجان یریاهلل شب ةیآ حضرت

 ،یطلب اینبر آن گرفت که از قبل عادل نبودند، و ال ا در اثر د لیانحراف آن ها را دل دیداشتند و سپس به انحراف مبتال شدند، نبا

قرار  ارشیدر اخت یپس از آنکه اموال فراوان یاز عدالت برخوردار بود، ول یدر دوره ا ید گفت: ویشدند، بلکه با یساقط نم

 :دیآ رونیگرفت، نتوانست از امتحان سرافراز ب

و حوادث  یمعناست که در شرائط معمول نیملکه عدالت به ا رایاز انحراف ، عادل بوده است، ز شیاست که او پ روشن»

حفظ  اریمع و زانیافتد، م یکه به طور نادر اتفاق م یمترقب، عدالت حفظ شود و شخص از گناه امتناع ورزد، اما شرائط استثنائ

 .ستیعدالت و ملکه عدالت ن

در  یباشد که حت نیعدالت ا رایهر کس وجود دارد و اگر مع یمتعارف، امکان لغزش برا ریسخت و غ یاستثنائ یحالت ها در

 [4«]شود. یکس محقق نم چیه یمعصوم برا یحاصل شود، ملکه عدالت جز برا یلغزش زین یموارد استثنائ

ود، ش یم "قدرت فوق العاده "یکه دارا یاو در شرائط تیمصون یبرا ینیتضم ،یآنکه عدالت شخص در حالت عاد  جهینت

 وجود دارد؟ یچه راهکار رد،یگ یدرت قرار مکه در رأس ق یسالمت فرد یپس برا ست،ین

 . 23مسأله  د،یفصل اجتهاد و تقل ،یالعروة الوثق ،یمحمد کاظم الطباطبائ دیس -[1]

 .161االم ه، ص  هیتنب ،ینینائ نیمحمد حس -[2]

 .27ص  ه،یالرسائل الفقه ،یانصار خیش -[ 3]

 . 6362، ص20کتاب النکاح، ج راتی[ تقر4]


