
 یاسیفقه س یسلسله درس ها

 (7عصمت و قدرت ) عدالت،

 تیعدالت در مرجع شرط

  

 :یادآوری

عادل را کامالً پاک و منزه از  یفرمانروا لیدل نیکرده و به هم یرا به مثابه عصمت تلق "عدالت"که  یا هینظر یبررس در

 نیرا مورد دقت نظر قرار داد تا روشن شود که ا ینیشرط عدالت در زعامت د یمبان دیداند، بناچار با یقدرت م یعوارض منف

باره و  نیدر ا یاهلل خوئ ةیآ دگاهید نییقسمت به تب نیتوان داشت، در ا یم یدارد و از آن چه انتظار یو اساس هیشرط چه پا

 :میپرداز ینقد آن م

بر  یلفظ لیدل ایو  یعقل لیاز ارائه دل زیدهد که آنان ن ینشان م یاهلل خوئ تیو آ میاهلل حک تیمانند آ ییفقها یها بحث

شرط،  نیدربارة لزوم ا« متشرعه تیذهن»و زعامت، ناتوان بوده اند. آنها خواسته اند با استفاده از  تیلزوم شرط عدالت در مرجع

 : یآن را معتبر بشمارند، به قول مرحوم خوئ

کند، و  ینم دیینداشته و آن را تأ تیاو رضا تیفاقد عدالت باشد، شرع به مرجع 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 یگذشته هااز  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 ایو پردازد  یکه در محافل و مجالس، به رقص م یشود کس یم

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

  

  

 

سته است از بانوان خوا عتیشر رایداند، ز یم دیمرجع تقل طیاز شرا گرید یکیاستدالل، ذکورت را هم  نیبا هم ،یاهلل خوئ تیآ

 یافتاء، عادتاً شخص در معرض مراجعات و سؤاالت قرار م یکه با تصد یکنند، در حال یدگیرس یکه در خانه، به امور خانوادگ

به  یلکه اسالم حتب ست،یدارد که هرگز از نظر شرع با شوؤن زنان سازگار ن یاقتصائات نیچن ن،یبر مسلم استیو البته ر رد،یگ

و  دنینما تیریامور جامعه را بدست گرفته و مد نکهینداده است، تا چه رسد به ا تیمردان هم رضا یاعت آنان براامامت جم

 [2.]رندیمسلمانان قرار گ یبرا یزعامت کبر گاهیدر جا



ة آن قابل طرح دربار ریو مناقشات ز ستیقانع کننده ن د،یاثبات شرط عدالت در مرجع تقل یرسد که استدالل فوق برا یم بنظر

 است:

 

« افتاء»توان  یاساس، نم نینظر خبره است، بر ا یعقالئ تی  همان رجوع جاهل به عالم و حج ،یاعتبار فتو یاساس یـ مبنا1

 کی یو از سو گرید یاعتبار را از جا نیو دانش اوست، و او ا تیبه خبرو ،یاعتبار قول مفت رایدانست، ز« منصب» کیرا 

 ضیا تفور یپُست در نظر گرفته باشد و به او منصب نیا یتصد یبرا یاو را مقام نکهیو ا رد،یگ ینم هیبه عارمقام مافوق، 

 کیفن و در  کیاست که در  یگرید "خبره"نظر او مانند هر  نیدر شأن افتاء و اعتبار آن ندارد. از ا یکرده باشد، دخالت

کنند. بر خالف آنچه که مانند قضاوت،  یبه او مراجعه م گرانیبرخوردار است و د یرگیدانش از تبح ر و چ کیدر  ایصنعت، و 

به شخص صاحب « مراجعه» یاحراز منصب الزم باشد، ول یشود و در منصب، هر چند دانش و تبح ر برا یشمرده م« منصب»

حق »دهد و  یز دست مخود را ا «یثبوت تیصالح»پس از عزل هم،  نکهی، مجاز است، چه ا"نصب"منصب، فقط پس از 

 "نصب"خبره بودن، اعتبار نظرش متوقف بر  لیبه دل یثبوت تیکه با فرض صالح "خبره"ندارد. بر خالف « حکم کردن

افراد  ان،یافراد خبره دچار اشتباه نشوند و مد ع صیشهروندان در تشخ نکهیا یبرا ،ی. البته ممکن است در نظام اجتماعستین

مجوزها،  هنگونیا یالزم باشد، ول یپزشک لیحرفه ها از قب یاشتغال به برخ یبرا یانه و مجوز خاصندهند، پرو بیرا فر یعام

ساب آن به ح« عل ت» ،یمجو ز نیچن نکهیبر آن است، نه ا« و اماره لیدل»خبره بودن و « معر ف»داشته و  یصرفاً جنبة اثبات

 .دیآ

 

ت و اس «یمناصب اله»منصب، از  نیوجود دارد که ا یلیچه دل یاست، ول« منصب» کیهم « افتاء»ـ اگر فرض شود که  2

ندارد « بودن یاله»، مالزمه با «منصب بودن»کنند؟  دیگمارد تا مردم بتوانند از او تقل یمنصب م نیرا به ا هیفق «یحق تعال»

 یشرو ب یجنبة عقالئشود، صرفاً  یکه منصب شمرده م یشأن اجتماع کیکه  دتوان تصور کر یم رایو اعم  از آن است، ز

« ادعا» کیدارد. بلکه صرفاً به  یمنصب جنبة اله نیاقامه نشده است که ا یلیدل چیه ،یاهلل خوئ تیآ انیداشته باشد. در ب

 دانسته اند! لیاز دل ازین یآن را واضح و ب شانیاکتفا شده و چه بسا ا

 

منصب »، به «منصب افتاء»چرا  یشده است، ول نییآن تع یبرا هیاست که فق «یمنصب اله» کیـ اگر فرض شود که افتاء، 3

دو شأن کامالً متفاوت است که اگر چه مصداقاً  ،یاجتماع تیبا مرجع ،یدر فتو تیشده است؟ مرجع لیتأو ،یو رهبر« زعامت

 یرفاً علمرابطة ص کید، است. در افتاء، رابطه مقلِّد و مقلَّ نیکامالً متبا ت،یماهبه لحاظ  یجمع شود، ول هیفق کیتواند در  یم

 تیکه در وال یدارد، در حال "یعلم" تیارتباط ماه نیکند، تا بداند و بفهمد، لذا ا یاست و شخص جاهل به عالم مراجعه م

أن، دو ش نیدارد. تفاوت ا یتی ریو مد یاجرائ تیهاست، و ما "یعمل"رابطة صرفاً  کیو زعامت، رابطه فرمانروا و شهروندان، 

به  تیکه مسؤل "امام"ندارد. بر خالف  نید "ابالغ"جز  یا فهی، وظ"ینب"است که « امامت»و « نبوت» نیهمان تفاوت ب



 نییتبندارد که در  یرو وجه نی. از استیآنها هم مالزمه ن نیو البته ب رد،یگ یرا بر عهده م نید یگذاردن محتوا "اجرا"

 یکه هر شخص میریفرضاً بپذ یحت م،یمطرح کن ،یفراتر رفته و آن را در قالب زعامت و رهبر ، از اقتضائات افتاء"یمفت" طیشرا

که هر  مییندارد که بگو یلیدل یهم داشته باشد، ول "افتاء" تیصالح دیرسد، با یم بتیدر عصر غ "تیوال"که به منصب 

 آن را دارا باشد. طیشرا دیکند و با یم دایهم پ تیباشد، الزاماً شأن وال یخواهد صاحب فتو یکس که م

 

جامعه  «یعدالت در رهبر»اثبات شرط  یبا آن مالزمه دارد، چرا برا ایاست و « زعامت»همان « افتاء»ـ اگر فرض شود که 4

م عدالت که داللت بر لزو ینص  چیآن است که ه یاستدالل نیفرض چن شیمتشرعه رفته اند؟ پ «تیذهن»به سراغ  ،یاسالم

اره مفصالً ب نیشرط وجود ندارد. در ا نیاز ا یاثر ،ینیشود!! و در نصوص د ینم افتیامر داشته باشد، در کتاب و سنت  یدر ول

 کرد. میبحث خواه

 

متوقف بر دو  یاستدالل نیچن رایاست، ز نانیقابل اطم ریلغزنده و غ اریبس یلی، استناد به دل«اذهان متشرعه»ـ استناد به 5

 مقدمه است:

 آنها باشد. یاز درک شرع یمتشرعه ناش یور(داالف

 نشده است. یآنان نف یمتشرعه، در اعصار گذشته تا دوره حضور معصومان سابقه داشته و از سو انیدر م یداور نی( اب

د فرهنگ متشرعه، مانن نتیذه رایمقدمه را اثبات کرد، ز نیتوان ا ینم گر،یمسأله، و نه غالباً در مسائل د نیکه نه در ا یحال در

توان گفت  یاست، و نم یآراء فقه ایو  ینیاز آنان اعتقادات د یکیکه  ردیگ یشکل م یتوسط عوامل مختلف ،یو آداب هر ملت

 ییاه تیرو متشرعه گاه ذهن نیدارد، از ا یمذهب شهیهم باشد، ر نیاگر به عنوان د یحت ،کنند یم یهر چه را متشرعه نف

ه در احکام ک ییبه توسعه ها ایکه در شرع وجود دارد،  یهائ قییبه تض ستندیجلوتر است و آنها حاضر ن یفقهدارند که از آراء 

د از سر و صورت، فر شیتوان به ب یم یخواستگار نگامبند باشند. مثالً صاحب جواهر معتقد است که در ه یوجود دارد، پا

هم،  مسأله شرط عدالت نیدانند، در هم یم یائیح یندانسته و ب زیرا جا یکار نیمتشرعه هرگز چن یمورد نظر نگاه کرد، ول

 : دیگو یم میاهلل حک تیآ

ست افتاء را از د تیصالح شهیهم یهم مرتکب شود، برا تیمعص کی یدیاست که اگر مرجع تقل نیازهان متشرعه چن در»

از  یتیهنذ نیبه چن ایآ یدانند، ول ینم زیرا جا دیآنان با بازگشت به عدالت هم، تقل یعنی« ندارد یا دهیدهد، و توبه فا یم

 توان ملتزم شد؟ یمتشرعه م

در قرون گذشته تا دوره ائمه، ادامه داشته است؟  رهیس نیکرد که ا دایپ نانیداد و اطم صیتوان تشخ یاز کجا م گر،ید یازسو

 یگریاه دکرد، چه ر دایادوار مختلف پ یمتون فقه انیدر م ریو فراگ وستهیرا به شکل پ تیذهن نیا یتوان رد  پا ینم یوقت

 کشف استمرار آن وجود دارد؟ یبرا



 

و اگر  رند،یذپ یکند را نم یم یرقاص ابانیکه در کوچه و خ یکس یمتشرعه فتوا یاهلل خوئ تیکه به قول آ میریـ اگر بپذ6

« عدالت»شرط  یبه معن نیا یباشد، ول« متجاهر به فسق» دینبا یشود که مفت یحداکثر اثبات م م،یرا هم حجت بدان رهیس نیا

شرط عدالت  یتوان پرداخت، به معن یشود: زکوة را به متجاهر به فسق نم یگفته م یتدر کتاب الزکاة هم وق نکهیچه ا ست،ین

 .ستین نیدر مسحق

 

تقدم امام جماعت کامالً متفاوت و با مالک  ،یمالک تقد م مفت رایکرد، ز اسیتوان ق یرا به امامت جماعت نم تیـ مرجع7

 یلهخواهد از حکم ا یداشته و شخص جاهل م «یقیجنبة طر»از باب تقد م خبره بر جاهل است که  یاست، تقدم مفت نیمتبا

کند،  یذ ماخ یحساب به گفتار مفت نیو به ا د،یآ یبه حساب م« اماره»خبر ثقه،  داو مانن یبرا یرو قول مفت نیآگاه شود. از ا

ماز بر ارزش ن یصالح و باتقو یخواهد با اقتدا بر فرد یمأموم م یعنیدارد  یخالف امام جماعت، که تقد م او جنبة موضوع بر

است که هر چه او پاک تر و منزه تر و  یحق تعال دآنان در نز ینمازگزاران و سخنگو ندةیامام جماعت، نما رایز دیافزایخود ب

در موثقه مسعدة بن صدقه، از رسول خدا )ص( نقل شده است که  نکهیشود، چه ا یآراسته تر باشد، بر اعتبار آنان افزوده م

، جماعت اماماساس، شرط عدالت در  نی[ بر ا3«]و صالتکم. نکمید یاهلل فانظروا من توفدون ف یان ائمتکم وفدکم ال»فرمود: 

 به اثبات رساند. یمفت یبرا هیشرط را باالولو نیتوان، ا یآن نم اسیبه ق یکامالً موج ه است، ول

 

مرجع  و یآن، در وجاهت، اعتبار و نفوذ کلمة مفت یآن هم در رتبه عال یتوان انکار کرد که وجود صفت عدالت و تقو یـ نم8

 یاشد، ولب یندارید یرود که خود نمونة واقع یتوقع آن م د،یگو یسخن م نیکه به نام د یدارد و از کس یادیز ریتأث د،یتقل

ه در خلط کرد. متأسفان دینبا «یفتو تیحج»در جامعه را با مسأله  یو «یرهبر نقش» ایو  «ینیعالم د»مسألة الگو بودن 

راتر از ف یزیآن، چ یآن خلط شده است. جنبة ذات "یعرض" یافتاء و جنبه ها "یذات"جنبة  نیب ییاهلل خو تیاستدالل آ

 تیموقع لیاز قب یو امور ندارد،وجود  یبودن، شرط نانیاز خبره بودن و مورد اطم شیکه در آن ب ستیرجوع به خبره ن

الزم باشد. برخالف امام جماعت  زین یگرید طیدارد که به اقتضاء آن، ممکن است شرا یعرض یدر جامعه، جنبه  تیمرجع

مکان خلوت و به دور از چشم  کینفر هم بخواهد در  کی یاگر حت یعنیامامت مربوط است؛  یکه شرط عدالت، به جنبة ذات

 نیهم وجود نداشته باشد، باز هم شرط عدالت در امام معتبر است. ا یاجتماع ریگونه تأث چیکند و ه قتداا یگریهمه، به د

ود، ش یعنوان شناخته م نیپردازد و در محل، به ا یمسجد، به اقامة جماعت م کیکه رسماً در  ستین یشرط، مربوط به امام

 چیه که یآن هم مجتهد م،یکن دیمجتهد تقل کیمسأله را از  کی میبخواه یوجود دارد که اگر حت یلیدر افتاء، چه دل یول

 تی حج ،عدم احراز عدالت لیبه دل ش،یاعلم است، فتوا  گرانیدر آن مسأله از د نکهیندارد، بخصوص با فرض ا یشأن اجتماع

 و اعتبار ندارد!؟



را از  یبه اذهان متشرعه دانسته و آن را عار یرا صرفاً متک دیکه شرط عدالت در مرجع تقل یاهلل خوئ تیآ دگاهید بهرحال

 ت.قابل قبول اس ریدهد، غ یم تیسرا زین ینیو زعامت د استیحکم را به ر نیکند و هم یم یتلق یو عقل ینقل لیدل
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