
 یاسیفقه س یسلسله درس ها

 (6عصمت و قدرت ) عدالت،

 ینیشرط عدالت در زعامت د یمبان

  

  

 دیبه اثبات رساند آن است که عدالت در هر فرد با یرا در حاکم اسالم یتواند عدالت حداکثر یکه م یگریاستدالل د    

اخته و ضوابط، توانمند س ودیق تیاست که شخص را در رعا یقدرت و توانعدالت،  رایاو باشد. ز فیو تکال فیمتناسب با وظا

رو،  نیبر عهده دارد از ا یفراتر از مسلمانان عاد یفیوظا ن،یزمامدار مسلم چونکند و  یو او را در محدودة قانون، حبس م

 هم برخوردار باشد. یشتریاز عدالت ب دیبا

 استدالل مشتمل بر دو مقدمه است: نیا    

 وجود دارد. گرانیاز د شیب یبر عهده دارد و از او توقعات و انتظارات یا ژهیو یها تیمسئول ،یحاکم اسالم -الف    

 باشند. یشتریب یعدالت و تقوا یدارا شتر،یب تیمسئول یکند که افراد دارا یاقتضاء م ف،یو تکال فیبه انجام وظا دیّتق -ب    

ر متون د ست،یو انکار ن دیحاکم، قابل ترد« خاص» فیواضح است و تکال یبه لحاظ عقل نکهیمقدمه نخست، عالوه بر ا    

به قدرت،  دنیدر اثر رس دی)ع( حاکم نبا نیرالمؤمنیام میاست. مثالً بر اساس تعال یداتیشواهد و مؤ یدارا زین ینیمعتبر د

 کند: رییرفتارش با مردم تغ

 [1«.]فضلٌ نالَه و ال طولٌ خصّ به تهیرع یعل رّهیغیان ال  یالوال یحقاً عل فان»

 یبر خوردار باشد که طوفان هوس ها شیبر نفس خو یاز چنان سلطه ا یآن است که و یبر حاکم، به معن یالزام نیچن     

 یحاالت حاکمان را آن م نیاز زشت تر یکی ،یگرید انی. آن حضرت در باندازدیاو را به لرزه ن ،یرونیب یها میو تعظ یدرون

ا شوند و به ثن یخوشحال م دها،یو تمج فیداشته و احساس کنند که از تعر یشداند، که مردم دربارة آنان گمان فخر فرو

 عالقه دارند: یخوان

 کونیالکبر و قد کرهت ان  یامرهم عل وضعیبهم حب الفخر و  ظّنیانّ من اسخف حاالت الوالة عند صالح الناس أن  و»

 [2«.]االطراء و استماع الثناء اُحبّ یظنّکم انّ  یجالَ ف

 افتهین قیتوف شیخو یدرون التیبرخوردار نباشد و بر کنترل تما یتقو یشخص از مراتب باال یروشن است که تا وقت    

 ریها، در در روح او تأث یها و ثنا خوان یتوان از او توقع داشت که مداح یگردد و نم یبرخوردار نم یژگیو نینباشد، هرگز از ا

 .ردندگ ینم ینداشته و موجب کدورت و یمنف



وس آزاد انسان را از اسارت هوا و ه ،یاند که تقو دهیرس جهینت نیتقوا پرداخته اند به ا قتیکه به کندوکاو از حق یمتفکران    

 قدرتمحصول همان  یمعنو یآزاد نیکند؛ و البته ا یکند، و رشته آز و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش باز م یم

 [3ساخته است.] شیخو یکه او را مالک حوزة وجود واستانسان با تق یمعنو تیاراده و شخص

شته، و شرط دا ریو عدالت، تغا یائمه آمده است، با تقو اناتیکه در ب ،یحاکم اسالم یبرا یاوصاف نیپنداشت که چن دینبا    

رو صفت عدالت را شامل  نی. از اابدیمسلمان هم تحقق  ریمؤمن و غ ریغ یعالوه بر عدالت است که چه در انسان ها یگرید

 توان دانست. ینم اتیخصوص نگونهیا

و  ستین ینیمفهوم د کیذاتاً  رد،یگ یتخلّف و گناه را م یکه جلو یملکه ا یپندار آن است که عدالت به معن نیپاسخ ا    

نشأت  یخاص یو نفسان  یمعرفت یاست که از مباد یااختصاص داد. عدالت مانند شجاعت ملکه  نانیّتوان آن را به متد ینم

 یباشد، ول دهینرس قتیبه حق ،یمسائل اعتقاد یدر برخ ی. ممکن است انسانرددگ یم تیتقو اضتیو ر نیو با تمر ردیگ یم

 ،یو از صفت صداقت وحلم و بردبار افتهی قیتوف ش،یبوده و در کنترل خشم و غضب خو یوارستگ یدارا ،یاز نظر اخالق

گمان،  نی. و بهر حال اردیبگ شأتن یدیتوح یمعرفت یتواند از مباد یصفات هم م نیبرخوردار باشد، البته در انسان مؤمن، هم

کردن،  بتیخمر و غ دنینگاه به نامحرم و آشام لیاز قب یخطاست که تصور شود عدالت، در کنترل انسان در برابر گناهان خاص

جز  یگرید یرویبه ن ت،یّرع یبه ثنا خوان یفتگیو ش تیشخص شیک لیاز قب یگرید یالقدر برابر رذائل اخ یمؤثر است، ول

 است! ازین یعدالت و تقو

ردد، گ یاو افزوده م یها تیو بر مسئول ابدی یم شیافزا یکه توقعات و انتظارات، از حاکم اسالم زانیبه هر حال، به هر م    

 فراهم باشد. شیبرا فیدارد تا عمالً امکان انجام آن وظا ازین یتر یو قو شتریب یهم پشتوانة اخالق زانیبه همان م

 یشرط نیچن یوجود دارد که به طور کل یسوّم دگاهیدر زعامت، د یشرط عدالت و تقو یدرباره  دگاهیدو د نیدر برابر ا    

 نیود چنبه وج م،یمحسن حک دیاهلل س تیمسأله دارد و آ نیبه ا ینگاه نیچن یداند. محقق اصفهان یمعتبر م لیرا فاقد دل

با نقد همة  ،یحائر یمرتض خیاهلل حاج ش تیمعاصران، آ انی[ و در م4است،] ردهاز فقها اشاره ک یبرخ انیدر م یا هینظر

ان من اما من ک» معروف  تیابتداء به همان روا شانینگذاشته است. ا یآن باق یبرا یو اساس هیپا چیشرط، ه نیمستندات ا

 جهیخد یز ابا یتیشمارد و سپس به روا یم ولقابل قب ریکند و آن را از نظر سند و داللت ، غ یاشاره م« الفقها صائناً لنفسه 

اقشه . و در من«دیمراجعه نکن« فسّاق نیا»به اصحاب ما بگو در مخاصمات به »که امام صادق )ع( به او فرمود:  دینما یاشاره م

مثل  اتضآنها باشد، بلکه چه بسا فسق خاص آن ق« اصل فسق»که مانع از مراجعه  ستی: معلوم ندیگو یاستدالل به آن م در

آن  دیمؤ هم گرید اتیروا نکهیمقصود باشد، چه ا ت،یدر نزد اهل ب حیمعتبر و صح نیمواز ریدر حکم، و حکم بر غ انتشانیخ

که  است ینیو مشابه آن، عناو «ثیرجوع به روات احاد»و  «نیاخذ معالم د»کند که عنوان  یاضافه م انیدر پا شانیاست. ا

 عدالت ت،یدر باب نقل روا نکهیو با توجه به ا ردیگ یمورد استناد قرار م «تیروا»ت یو هم در حج «یفتو» تیهم در حج

ت رساند، و به اثبا یمفت یرا برا یشرط خاص توان یادله مشترکه، نم نیاست، لذا از ا یکاف« وثوق به صدق »و  ستیشرط ن

 آن که: جهیباالخره نت



 [5«]المعصوم  یاشتراط العدالة لوال االجماع الکاشف عن رأ یعل لیفالظاهر عدم الدل »

عدم  هدر چند صفحة بعد ب یو اثباتاً دربارة تحقق اجماع، اظهار نظر نکرده است، ول اًینف نجایمحقق بزرگوار در ا نیالبته ا    

 [6نموده است.] حیتصر ،یعدم خالف ایاجماع  نیاعتماد خود به چن

 «اطیاحت» ریاز تعب دیو مرجع تقل یمفت گرید طیاش که بجز اجتهاد، دربارة شرا هیاهلل بهجت هم در رساله عمل تیآ ریتعب    

 ت:اس دهیبه اثبات نرس شانیا یبرا ،یکاف لیبا دل ط،یشرا نیاز ا کی چیآن است که ه یایاستفاده کرده است، گو

و  ةیو العدالة و الرجول مانیالمقلَّد بعد احراز اجتهاده مجموع امور منها البلوغ و منها العقل و منها اال یاالحوط ف یعل یراعی»

 [7«.]و طهارة المولد ةیالحر

 لیدل ایو  یعقل لیاز ارائه دل زیدهد که آنان ن یهم نشان م یاهلل خوئ تیو آ میاهلل حک تیمانند آ گرید یفقها یبحث ها    

 نیلزوم ا دربارة« متشرعه تیذهن»و زعامت، ناتوان بوده اند. آنها خواسته اند با استفاده از  تیشرط در مرجع نیبر لزوم ا یلفظ

 :یبه قول مرحوم خوئ د،شرط، آن را معتبر بشمارن

کند، و  ینم دیینداشته و آن را تأ تیاو رضا تیباشد، شرع به مرجع فاقد عدالت یاست که اگر کس نیاذهان متشرعه چن در»

و  است یمناصب اله نیائمه، از بزرگ تر تیپس از وال تیاست، چرا که مرجع دهیدور به ما رس یاز گذشته ها تیذهن نیا

تمال داده اح نیا ایبزند، و آ دییمهر تأ یندارد، شارع بر زعامت و یو اعتبار گاهیجا ان،یعیکه در نزد ش یمگر ممکن است کس

ذاق باشد؟ از م ینید تیمرجع ستهینوازد، شا یم یقیموس ایپردازد و  یکه در محافل و مجالس، به رقص م یشود کس یم

 [8!«]یزعامت عظم هندارد، تا چه رسد ب تیامامت جماعت، صالح یبرا یحت یفرد نیشود که چن یشرع استفاده م

 پرداخت. میاستدالل خواه نید او نق یدر ادامه به بررس    
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