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و  سطح کیدر  لت،یفض نیاست و الزاماً همه اشخاص برخوردار از ا یمراتب و درجات ینکته که عدالت دارا نیتوجه به ا    

که عدالت شرط شده  یموارد یحداقل از عدالت، برا ایسازد که آ یسؤال مواجه م نیرا با ا هیقرار ندارند، فق فیرد کیدر 

 است؟ یاست مثل امامت جماعت و شهادت و قضاوت، کاف

که در  یکنند، که عدالت حداکثر یاستدالل م نیامر ـ مثبت است. آنها چن ی  فقها ـ با صرف نظر از شرط عدالت در ول پاسخ

رط کند، ش یم یاز شهوت و غضب، معموالً نگهبان یو آنها را در برابر هر تند باد ابدی یاهلل تحقق م اءیاز اول یافراد نادر

 یکه عدالت، ستر، عفاف و تقو یبا اطالق ادله ا ،یعال یخاص و مرتبه  یرتبه  نیا لزوماوالً:  رایز ست،یمناصب ن نگونهیا

رتبه  نیبودن تحقق ا: نادراًیاز عدالت و عفاف است. ثان یقطعاً مصداق زیتر ن نییداند منافات دارد، چرا که مراتب پا یرا شرط م

 ی مثالً اقامه د،یآ دیاختالل پد یباشد، در نظام اجتماع اتدر عدالت الزم المراع یدیق نیشود که اگر چن یموجب آن م یعال

 یراب یاز مخاصمات راه یارینخواهد بود و قهراً در بس ریاست، عمالً امکان پذ یاثبات دعاو یراه برا نیتر عیکه شا نهیب

 ماند: ینم یفصل خصومت، باق

 ینافیاتبها و المر یثبوتها أدن یف یکفیان  ملکة العدالة ذات مراتب متفاوتة جداً، تفاوت سائر الملکات بالقوة و الضعف،  ثم»

ص صوالمراد منها خ سی... و لهایالشهوة و الغضب عل یلجواز غلبة المزاحم من قوت رة،یو لو کانت کب ةیوجودها ارتکاب المعص

 لزمیالمزاحم، فان ذلک خالف اطالق االدلة و ستوجب ندرة وجودها جداً... ف غلبهایختلف مقتضاها، و ال یال  یالت ةیالمرتبة العال

 [1«]االحکام و اختالل النظام... لیمنه تعط

از  «قیمض ریتفس»ارائه لذا از  انجامد،یب یشرط به اختالل در روابط اجتماع نیا تیکه رعا رندیتوانند بپذ یفقها چون نم    

و  قیمض ریگونه تفس نیدارد، در نقد ا یاهتمام جد ات،یو روا ثیکه در اخذ به احاد یورزند، مثالً عالمه مجلس یآن امتناع م

 وجود دارد که اگر امام جماعت یفراوان اتیروا: »دیگو یرو آورده اند م شیگرا نین اعصار به چنیکه در ا یدر اعتراض به کسان

و هر  ابدیآورد تا به امامت او جماعت ادامه  یرا گرفته و جلو م نیاز مأموم یکیمواجه گردد، دست  یدر حال نماز با مشکل

کس در اوضاع گذشته دقت کند که چگونه مردم بر حضور در جماعت مواظبت داشتند و همانها در معامالت به عنوان شاهد 

 یباق شیراب یدیشدند، ترد یگماشته م ی)ع(، به مناصب حکومت نیرالمؤمنی)ص(و ام امبریپ یند و همانها از سوشد یحاضر م

 یا گونهاعصار، ب نینبوده و اگر مسأله چنان بود که در ا ابیریسخت و دشوار و د یماند که موضوع عدالت، موضوع ینم



توان  یبزرگ هم دو نفر عادل نم یدر شهرها یحت رد،یگ یر متلو عصمت قرا یشود و عدالت، تال یم دهیو سخت فهم قیمض

امور مردم، از معامالت  یهمه  یتوان بار شهادت درباره  یشود، چگونه م دایشهر، دو نفر عادل پ کیکرد و اگر فرضاً در  دایپ

 یسنن و احکام اسالم یشدن همه  لیاز عدالت، تعط یگونه تلق نیا یسپرد؟ الزمه  شانیو نکاح و طالق، و امامت را به ا

 [2«.]است

هد، د یآنان رخ م تیو موقع طیکه در اشخاص بر اساس مح یراتییمراتب عدالت و دربارة تغ یفقها درباره  یواقع گرائ    

ارج خ« تامه تی عل»کرده و از انحصار  یرا نف« مالزمه»، «ترک گناه»و « عدالت»رابطه  انیموجب آن شده است که آنان در ب

 یکه اکه از مل یکس شانیاز نظر ا یشود، ول یمرتکب گناه نم« هرگز»عادل،  شخص ت،ی مالزمه و عل یبر مبنا رایزکنند. 

اشت توقع د دیعدالت است، و نبا یتواند خود را در برابر هوس ها و سوسه ها کنترل کند، دارا یم« معموالً»برخوردار است که 

 [3شد.]موارد هم غالب با یکه ملکه عدالت، در همه 

است، « تعدال»که علت حکم،  دیو بتوان فهم ردیبه موضوع تعلق گ یمبنا آن است که اگر حکم نیا گریمهم د ی جهینت    

 یتیروا مثالً در«. العلة تعم م تخص ص»شود:  یم قی، موسع و مض«علت»ماند و با توجه به  ینم یقهراً حکم به اطالق خود باق

برابر  نیمؤمن، چند ریبه فق یاز زکوة پرداخت شود، ول ،یزندگ یدر حد ضرورت ها ،فاجر و فاسق ریوارد شده است که به فق

 تفاوت فرموده اند: نیا نییتوان پرداخت، امام کاظم )ع( در تب یهم م

ن مالمؤ یعطی»کند:  یم نهیهز تیگناه و معص یکند و فاسق برا یو اطاعت از خدا مصرف م یمؤمن در راه فرمانبردار چون

 [4«.]اهلل ةیمعص یطاعة اهلل و الفاجر ف یف نفقهایالفاجر بقدر، ألن المؤمن  یعطیثالثة آالف أو عشرة آالف، و 

 یفاسق ریکرده و بر عکس شود، مثالً چه بسا فق رییحکم گاه ممکن است تغ نیتوان گفت که ا یم لیتعل نیا ی نهیبه قر    

قرار  ارشیدر اخت یادیکه اگر پول ز یمؤمن و عادل ریدارد، و چه بسا فق یاش، از فسق و فجور دست برم یزندگ نیکه تأم

آقا  به حداقل اکتفا نمود. حاج دیعادل، با نیداد و به ا ادیزکوة ز دیرو به آن فاسق با نیآورد! از ا یبه فسق و فجور رو م رد،یگ

چگونه  کند یم انیدهد و در ضمن آنکه ب یم حیمثال مسأله را توض کیبا  ت،یاستنباط از روا نیپس از طرح ا ،یرضا همدان

رفت. اشتباه گ دیکند که عدالت را با عصمت نبا یم هاشار انجامد،یبه انحراف افراد عادل ب ،یممکن است پول و امکانات ماد

 افتد: یچپ کردن و ساقط شدن در مورد افراد عادل، فراوان اتفاق م نگونهیو ا

 ر،یمبلغ الخطهذا ال هیما لو علم من باب االتفاق بأن  هذا المؤمن الثقة العدل لو صرف ال یاالمر ف نکعسیان  لیالتعل ةی قض و»

العدالة  یف شترطیکمنصب االمامه او القضا او نحوهما، اذ ال اسة،یأو ر فةیجاه او وظ لیالسلطان الجائر مثالً لتحص یال صرفهی

 [5«]ور.عنه مثل هذه االم صدری م ا رایملکة العصمة. فکث

 یعنی، «عنه مثل هذه االمور صدریما  رایفکث»هشداردهنده است :  اریو بس انهیکامال واقع گرا ،یمحقق همدان یانیجمله پا    

بدان معناست که کلمه  نیشوند و ا یبه ثروت و قدرت، از خط عدالت خارج م یابی، افراد عادل در جهت دست یادیدر موارد ز

که از نظر  است ریقرن اخ یفقها نیسخن، از بزرگتر نیا ندهی! گوردیرا بگ انحرافشانفساد و  یعدالت نتوانسته است جلو



ه موضوع عدالت ب نانهیصرفا خوش ب یپنداشت که در فقه، با نگاه دیوجود ندارد. پس نبا شیدر مرتبه باال یدیترد زین یتقو

 شده است. لتنسبت به افراد عادل و باتقوا غف استیشده و از مخاطرات قدرت و ر ستهینگر

وجه ت« عدالت متوسط» یامدهایباره دقت نظر به خرج داده و به پ نیداد که فقها تا چه اندازه در ا میخواه حیدر ادامه توض    

 داشته اند. 
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