
 یاسیفقه س یسلسله درس ها

 (5عصمت و قدرت ) عدالت،

 بر عدالت استیر ریتأث

  

به شکل مبسوط و گسترده مطرح نشده و فقها در صدد ارائه  «یاسیمهار قدرت س»پنداشت که اگر در فقه، مسأله  دینبا    

فروض گرفتن داشته و با م یا نانهیصرفاً خوشب یتلق است،یو ر یاسیاند، آنان نسبت به قدرت س هامدیآن برن یبرا ییراهکارها

 دهید شانیا یفقه یبحث ها یکه در البال یفساد و انحراف، فارغ بوده اند. اشارات یاز دغدغه  یعدالت در حاکم، به طور کل

 طیشرا نیآن هم با در نظر گرفتن سخت تر ،یو حاکم اسالم ینینسبت به زعامت د یحت قیعم ینگران کی یایشود، گو یم

کند  دایعامه دست پ تیمرجع ی بهبه مرت یمعتقد است که جداً سخت و دشوار است که کس میمحسن حک دیاهلل س ةیاست. آ

 یقو و یعال یکند، مگر آنکه از مرتبه  دایدوام و استمرار پ« عدالتش»شود، و باز هم  ریفراگ انیعیش انیو زعامتش در م

لغزد و بزرگ مردان در معرض خطر قرار  یگام ها م گاهیجا نیدر ا رایمراقبت و محاسبه باشد، ز یعدالت برخوردار بوده و دارا

 [1.]رندیگ یم

 تیوقعکه به م یکردن استصحاب عدالت، نسبت به کسان یجار یاز فقها، درباره  یاست که برخ یتلق نیبر اساس هم    

 یگفته است: اگر کس یـ م یرازیش یرزایـ فرزند م یرازیش یآقا یعل رزایاهلل م ةید، اشکال کرده اند. آرسن یم تیمرجع

صحاب توان است ینه؟ نم ایاست  یباق تشیا عدالت قبل از مرجعیشده است، آ دیشک کند که فالن شخص که مرجع تقل

 نینچ ی. وستین یکرده است، و با تبدّل موضوع، استصحاب جار رییموضوع تغ رایکند، ز یرا جار تیعدالت قبل از مرجع

 کرده که: یاستدالل م

 یماریب و یروح یها بیاز آس یاریواقع است که از بس یکند، نفسش در محدوده ا دایپ تیقبل از آنکه زعامت و مرجع هیفق»

 یشود، در معرض آفات ها یمحدود خارج م یو از آن فضا دهیرس تیبه مرجع یوقت یاست، ول تیمصون یدارا ،یاخالق یها

کرده  دایپ رییاست و موضوع تغ یگریرو نفس او، نفس د نیگردد، از ا یم أثرمت د،یجد تیقرار گرفته و چه بسا از موقع دیجد

 [2«.]کرد یتوان استصحاب عدالت جار یاست و نم

رو  نیند، از اکن هینموده و آن را توج نیی، تب« م ثالثقس یاستصحاب کل»کالم را در قالب  نیاز علماء خواسته اند ا یبرخ    

 ینم یرو وقت نیدارد، از ا یو مصداق قو فیآنکه عدالت، مصداق ضع لیگفته اند: چون مستصحب ما عدالت است، و به دل

اشته که آن تحقق د یمصداق قو ایباشد، و  یقطعاً منتف دیجد طیکه در شرا داشتهعدالت تحقق  فیمصداق ضع ایکه آ میدان

 استصحاب کرد: یموضوع کل کیتوان عدالت را به عنوان  یرو نم نیباشد، از ا یهم باق دیجد طیدر شرا

وضع و عارض  رییبوده باشد که با وجود تغ یو ملکوت ینفس عال کیدر سابق  دینفس ز دیباشد، با یبخواهد آن عدالت باق اگر

به  دیاگر نفس ز رایخود نگه داشته باشد. ز یرا برا یو عدالت و تقو تیآن مصون ،یو امراض روح الیشدن اهوا و افکار و ام



او  مسموم یبادها نیاکتفا  نموده باشد، به طور مسلّم ا هیظاهر یعدالت ها نیبوده و به هم دهیو ورع نرس یآن درجه از تقو

 تیکه قبل از مرجع میدان یشخص نم نیا یآورد و ما درباره  یم رونیب شهیشکند و از ر یبرد و آن درخت را م یم نیرا از ب

طرف و آن  نیبوده است که مانند همج رعاع به ا انو اتق قانیو ا یاز صفا و استوار یعال یآن درجه  یدارا ،یو حکومت دار

 [3نه؟ ...] اینشود  دهیطرف کش

با  یند، ولک یرا واژگون م انیاز عادالن و متق یاریت، بسقدرت و ثرو یکه تند بادها تیواقع نیبر ا دیتأک نیالبته در ع    

نه  لیتحل نیا رایتوان موافقت کرد، ز یکند، نم یقسم ثالث، ارائه م یکه مسأله را در قالب استصحاب کل یاصول لیتحل نیا

قسم سوم  اثبات اشکال یحدّ نفسه، توانائ یرا مطرح کرده است سازگار است، و نه ف «موضوعتبدل »که اشکال  رزا،یبا کالم م

 ف؟یضع ای یتحقق داشته است: قو تیاز مرجع شیکه کدام مرتبه از عدالت، پ میشک دار یوقت رایرا دارد. ز یاستصحاب کل

ت و پشه اس ای لیدر ضمن ف وانیوجود ح بهخواهد بود که مثال معروف آن علم  «یقسم ثان یاستصحاب کل»قهراً بحث از 

تبدل »ل ناظر به اشکا دیرا همانگونه که از او نقل شده است، با رزایرو کالم م نیندارد. از ا یمانعقسم  نیدر ا یاستصحاب کل

در اخالق  یریچنان تأث استیاست که ر نیمربوط است، مقصود او ا یو شخص یدانست که به همان استصحاب جزئ« موضوع

که  است یدر حدّ  یدگرگون نیکند، و ا یالً دگرگون مرا کام دهیآورد که شخص تازه به دوران رس یرفتار انسان بوجود م و

و  یاست، هر چند که او به لحاظ وجود ماد یروزیهمان مرئوس د «تیشخص»به لحاظ  ،یامروز سیتوان گفت رئ ینم

 یم یشود، استصحاب جار یاو مربوط م یعیطب یشوؤن زندگ بهرو در آنچه که  نیاست، از ا یروزیهمان شخص د ،یعیطب

است و  رخ داده یاساس راتییاو مربوط است، تغ یروح یدر آنچه که به شوؤن زندگ ینکرده است، ول یرییگردد و موضوع تغ

 یو تیبلکه عدالت در شخص ست،یشخص ن یو چون موضوع عدالت، بدن ماد م،یروبرو هست یدیجد تیما با شخص نکیا

 واقعاً موضوع متبدّل شده است. نیکند، از ا یم دایاو رسوخ پ« نفس»است که در  یو ملکه ا ابدی یتحقق م

بقاء »ت به نسب «دیشک و ترد» ی هیدارند، آنها مسأله را از زاو استینسبت به ر یتر نانهیهم نگاه بدب نیفقها از ا یبرخ    

را هم به زانو در  یکه پهلوان مردان با تقو نندیب یم یو زعامت را در حدّ  تیوال یکنند، بلکه آفت ها یمطرح نم« عدالت

 نیا» رد،یگ یقرار م« امر تیوال» گاهیفقاهت و عدالت، در جا یبه اتکا یشخص یکه وقت رندیگ یم جهینت نجایآورد و از ا یم

« عدم»،  «تیوال»از وجود  یعنیگردد،  یم تیوال تیموجب سقوط از عدالت، و به تبع موجب از دست دادن صالح «گاهیجا

 ةیآ از قول استادش ،یسبزوار یعبداالعل دیاهلل س ةیانجامد. آ ینردبان، به افتادن از آن م نیرفتن از ا و باال دیآ یآن الزم م

 یند: تصدّگفته ا یو محقق ثان ییبها خیکند که ش ی( نقل می)معروف به کمپان یاصفهان نیمحمد حس خیش یاهلل العظم

قدرت مخالف کردن با  ت،یگردد که صاحب وال یچه بسا موجب آن م ر،یفراگ یرهبر تیبه موقع دنیزعامت عامه و رس

م آن عد ت،یوال نیرو، از ثبوت ا نیسقوط کند، از ا ،یمخالفت با هو یخود را از دست بدهد و از رتبه  ینفسان یها ستهخوا

 :دیآ یالزم م

 [4«.]عدمها ةیهذه الوالمن فرض ثبوت  زمیفل ،یسقوط مخالفة الهو الزمیالتلبس بالزعامة العامة قد  انّ»

حق  «ژهیلطف و»رسد مورد  یکنند هر کس به مقام زعامت م یعوام است که فکر م یدرست در مقابل تلقّ  ،یتلق نیا    

اگر در گذشته  یشخص نیپندارند که چن یکند. آنها م یم دایپ تیلطف، از انحراف و اشتباه، مصون نیقرار گرفته و با ا یتعال



 یپاک م شیشود، که از همة کدورت ها یاز نور و نزاهت وارد م یبه فضائ د،یجد تیدر موقع یداشته است، ول یهم فلتات

 دید  از قداست یهمه افکار و رفتارش را در هاله ا دیپس با نیشود! لذا از ا یم یباره آسمان کیبه  ینیموجود زم نیگردد، و ا

 دانست.و احتمال خطا و انحراف را از ساحت او به دور 
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