
 یاسیفقه س یسلسله درس ها

 (8عصمت و قدرت ) عدالت،

 عدالت برتر هینظر

  

او  یراب «یعدالت حداکثر»خوردار باشد بلکه از عدالت بر دینه تنها با ،یشود که حاکم اسالم یاستدالل م هینظر نیا در

 ارائه شده است : یمختلف یمبان هینظر نیا یاست. برا یضرور

 

 ابتیشأن ن ی( مبناالف

  

تبة بحث از ضرورت مر یشتریمعروف است، با اهتمام ب« صاحب حدائق»که به  یبحران وسفی خیش عه،یش یفقها انیم در

 است: نیچن یکرده است، خالصه نظر و استدالل و ،یحاکم اسالم یعدالت برا یعال

 شوؤن نیامامت، شهادت، قضاوت و افتاء، در همة ا یفرموده اند که عدالت الزم برا یما مانند عالمه مجلس یاز علما یبرخ»

 ،یرعش که در حاکم دمیرس جهینت نیبه ا اتیپس از دقّت در روا ینظر را داشتم، ول نیدر گذشته هم زیاست و من ن کسانی

. ردیگ یهمان زعامت قرار م گاهیبوده و در جا« نائب از امام )ع(»حاکم،  رایدارد، ز یاخصّ  یعدالت معنا ،یو مفت یاعم از قاض

مردم  انیم اخالق از نکیباشد، هر چند هم ا راستهیبا منوب عنه مناسبت داشته و به فضائل آراسته، و از رزائل پ دیرو با نیاز ا

 شوند، فاسق اند.  یعنوان شناخته م نیکه به ا یاکثر کسان ،یرخت بربسته، و در اثر اکتفا به علوم رسم

 نیجانش ای امبر،یپ یکه فقط جا ینشسته ا یگاهیفرمود: تو در جا حی)ع( به شر نیرالمؤمنینظر آن است که ام نیا یمبنا

)ع(، از حضرت یامام عسگر ری. و در تفس«یّ او شق ینب یّاو وص یالّا نب جلسهیقد جلست مجلساً ال »است:  یشق ایو  امبر،یپ

 یسمردم اند، بلکه مرد، ک بیکه چه بسا آنان با آن در صدد فر دیافراد را نخور ستهظاهر آرا بیسجاد)ع( نقل شده است که فر

ر د نی. هم چنردیخدا بکار گ یقرار داده و توان خود را در راه رضا یخود را کنترل کرده و تابع فرمان اله التیاست که تما

شم همراه باشد که رأس آن تواضع، چ یفراوان فضائلبا  دیطالب علم، دانش با ینقل شده که فرمود: ا نیرالمؤمنیاز ام ،یکاف

و  یفاء، سالح آن، نرم گوئحکمت آن، ورع، مرکب آن، و ت،یاز حسد، گوش آن، فهم، زبان آن، صدق، قلب آن، ن یآن، دور

 [1«]... است.

مان خود زعامت اند، از اوضاع ز ستهیشا یافراد مهذّب نیو با برداشت آنکه چن ات،یروا نگونهیا یلیحدائق، با نقل تفص صاحب

 ی. وردیگ یخالصه شده، و علم اخالق، مورد توجه قرار نم یحوزو یرسم یدر دانش ها ازات،یدارد که چرا همه امت هیگال

در احراز عدالت، مربوط به مقام شهادت و امامت جماعت است، که سخت « ظاهر سنحُ»: اکتفا به ردیگ یم جهینت انیدر پا

 حداقل اکتفا کرد. نیتوان به ا ینم ،یانجامد، و الّا در مورد حاکم اسالم یدر عدالت، به اختالل در امور مردم م یریگ



 یو بررس نقد

 همیاز شوؤن ائمه عل «یبرخ» ای« همه»از  یبه لحاظ برخوردار« فقها»و انطباق آن بر « از امام ابتین»مفهوم  عه،یفقه ش در

را از  بتیدر عصر غ هیّامور حسب یموافق نبوده و تصد یتلق نیاز فقها هم با ا یالسالم، کامالً شناخته شده است. البته برخ

احب حدائق استدالل ص یو با فرض قبول آن، به بررس میستینا نمب نیا یدرباره  یداور صدددر  نکیدانند. ا ینم ابتیباب ن

 :میپرداز یم

اً در گاه، شخص امبریدهد. مثالً پ یاقدامات را انجام م ی، برخ«از طرف امام» هیآن است که فق یاز امام، به معن هیفق ابتیـ ن1

ند تا آنچه ک یم نییکار تع نیا یرا برا یگریو گاه، د رد،یگ یرا بر عهده م یکند و نقش فرمانده یم دایجنگ حضور پ دانیم

ر را ب یدولت انجام کار سیهم گاه رئ یعرف یانجام دهد. در حکومت ها ابتیاوست، او به ن تیرا که باإلصالة از شوؤن وال

او  یوز سبوده و ا اریاخت یدارا «سیاز طرف رئ» ندهیکند. نما یم نییانجام آن تع یبرا «یا ندهینما»و گاه  رد،یگ یعهده م

 گران،یبا د هسیکه نائب، در مقا ستیآن ن انگریهرگز نما وندارد  یبار خاص معنو ،«ابتین»از  یمفهوم نیگردد. چن یم نییتع

از  یتوان استفاده کرد که و یواگذار شود، م یامام، کار خاص یاز سو یبرخوردار است، البته اگر به فرد یشتریاز تقوا و ورع ب

 یکه و میفهم یم اتیمال یجمع آور یشخص برا کیآن کار برخوردار است، مثالً از نصب  یتصد یمتناسب برا طیشرا

 کند. یاثبات نم یو یبه مفهوم عام خود را برا« عدالت» ینصب، حت نیا یاست، ول نانیمورد وثوق و اطم ،یکار نیچن یبرا

 «ینب یوص»آن حضرت،  یکه قضات منصوب از سوآن دانست  لیتوان دل یرا نم حی)ع( خطاب به شر نیرالمؤمیام تیـ روا2

د، که باإلصالة حق قضاوت کردن دار نیرالمؤمیبه شخص ام امبر،یاز پ تیاند. وصا ابتیو ن تیشأن وصا یهستند، پس دارا

ت شود، تا از اقتضائا ینم «ینب یوص»گردد،  یم نییتع حضرت،قضاوت از طرف  یکه برا یمحدود و منحصر است و کس

از نظر  و ،ی. در قضاوت دو نکته از نظر فقهمیاز کمال عدالت را از جمله اقتضائات آن بدان یبحث کرده و برخوردار «تیوصا»

 تیو صالح ست،ین یقضاوت کاف یتصد یبودن، برا طیواجد شرا یعنیقضاوت منصب است،  نکهیا یکیمسّلم است:  یعقالئ

 رد،یجامعه که در رأس امور قرار دارد، صورت گ یشوایپ یاز سو دینصب با نیآنکه ا گریاست، د« نصب»شخص، مشروط به 

توان آثار  یکند، و نم ینم ابتین ایمقدمات، اثبات وصابت  نیا یاست، ول« امام ینصب از سو»دو مقدمه، اثبات  نیا جةینت

 کرد. مترتبرا بر آنها  میمفاه نیخاص ا

ه به طالبان دانش است ک یا هیآغاز شده است، توص« طالب العلم ای: »انیکه با خطاب به دانشجو نیرالمؤمنیام تیـ روا3

 دیغاز بابلکه دانشجو از آ ست،ین یکاف« کمال انسان» یدرس و مطالعه، برا رایکتابها جستجو نکنند، ز یکمال را در ال به ال

ناظر به  ات،یروا نگونهیا به دانش خود اهتمام داشته باشد. یو عمل یاخالق ماالتک لیعلم، نسبت به تحص لیدر کنار تحص

اخالق  ریسه قلمرو متفاوت از تأث ،ی. متأسفانه در کالم بحرانستین یدر مفت ایو  ،یدر قاض ایشرط عدالت در امام جماعت، 

 بر علما خلط شده است.

 گردد. یشخص عالم، که عالم بدون اخالق دچار انحطاط و سقوط م یاخالق بر کماالت نفسان ریتأث -(الف



و ارشاد  تیربدر ت یتیموفق ن،یبه د دیّبدون التزام و تق ن،یکه مبلّغ د گران،ید تیهدا یعالم برا تیاخالق در موفق ریتأث -(ب

 ندارد. گرانید

 .هیاخالق در مقام افتاء، و در مقام حکومت شرع ریتأث -(ج

 نیمنرالمؤیام تیکه روا یطرح کند در حالمربوط به آن را م اتیروا دیکند، با یحدائق چون دربارة مسأله سوم بحث م صاحب

 .ستیهم برخوردار ن یمربوط به مسأله اوّل است. به عالوه که از سند معتبر

 لیدر ذ رایامام معصوم است ز یناظر به کماالت معنو ،یعالوه بر ضعف سند ،یحضرت عسگر ریمنقول از تفس تیـ روا4

دربارة  یریتعاب نیمطرح شده است که چن« خداوند شگاهیتوسل به او در پ»و  ،«یاقتدا به سنت و»و « لزوم تمسک به او»آن، 

 یبت مبه اجا شیدعا یتیشخص نیشده، چن حیتصر انیکه در پا بخصوص ستیمتعارف ن ات،یاصحاب ائمه و فقها، در روا

به فتوسّلوا، فإنه  ربکم یدوا و الفتمسکوا، و بسنته فاقت هیفذلکم الرجل نعم الرجل ف»... ماند:  یپاسخ نم یرسد و خواسته اش ب

 «.له طلبة بیال تردّ له دعوة و التخ

 شتریب تیصالح ی( مبناب

 یم یا وهیش نیباورند که با چن نیدانند، بر ا یقابل اثبات م ،یالزم در زمامدار را بر اساس استدالل عقل طیکه شرا یکسان

 یروش استفاده م نیخود از ا یکه در بحث ها یزدیاهلل مصباح  تیدانست. آ یرا در حاکم ضرور «یعدالت حداکثر»توان 

 کند: یاستدالل م نیکند، چن

و  یاسیآنکه از قانون و قدرت س یباشد برا گرانیاز د شیاو ب یاخالق تیاست که صالح نیسوم حکمران جامعه ا شرط»

 تیصالح نیشتریب دیح مردم حکم راند، بامصال یبر اساس قانون و به مقتضا قتاً یسوء استفاده نشود و حاکم حق یاجتماع

مردم  و اعدل یکه اتق یمردم باشد. کس« اورع، و اعدل ،یأتق» ،یفقه الحقانون داشته باشد و به اصط یاجرا یرا برا یاخالق

 تمام شود.... یگروه و ایامر به ضرر خودش  نیقانون است، اگر چه ا یو مو به مو قیدق یاجرا شهیباشد جداً در اند

را نداشته باشند که آنان را  یآنان است، ملکه بازدارنده تقو اریامر حکومت که مال و جان و عِرض مردم در اخت انیمتصد اگر

شود و مال و جان و عرضشان  ینم عیکنند که حقوقشان ضا دایپ نانینفس بازدارد افراد جامعه، چگونه اطم یهوا یرویاز پ

 [2]«گردد؟ یو تجاوز واقع نم یدستخوش تعد

ز مفاسد ا یریجلوگ یبرا «یراه»کند و به عنوان  یم دایپ «تیّ قیطر»در حکمران جنبة  یاساس استدالل فوق، ورع و تقو بر

به  یعدالت حکمران، کامالً قابل دفاع است، ول تیقیکه طر ینگاه عقل نگونهی. اابدی یحقوق مردم، ضرورت م عییقدرت و تض

 استدالل آن است که: نی. الزمة ارفتیآنها را پذ دیبا رناچا توجه داشت و به دیبا زیلوازم آن ن

 دیّتق یبرا یرو ضرورت نیاز ا م،یدار ازین« عدالت در جامعه»تحقق  یبرا یا لهی، به عنوان وس«عدالت حاکم»: چون به اوالً

 یخود، سست یدر حفظ حقوق مردم ندارد، وجود ندارد مثالً اگر او در اعمال عباد یریکه تأث ینیخاص د یحاکم به ارزش ها

طال  نتیز ایحرام گوشت استفاده کرده و  وانیاز گوشت ح نکهیا لیانجام ندهد، از قب یاش را به درست یفرد فیوظا ایکند و 



 یم« اسقف» تیبه خاطر گناه و معص یوضع نیاو در چن م،یندار یحکمران تیاز دست دادن صالح یبرا یلیاستفاده کند، دل

به  کند و ینم یحکومتدار یبرا یو تیعقل حکم به عدم صالح یول رد،یتواند در منصب امامت جماعت قرار گ یشود و نم

 دهد. یعزلش نظر نم

تمام آن در جامعه، مورد اه تیاو به قانون و رعا شتریب دیّ تق لیندارد و صرفاً به دل «تیموضوع»در حاکم « عدالت»: چون اًیثان

ند توا یغرض، ارزش دارد، عقل و تجربه م نیا نیتأم یبرا «وهیش کی»رو عدالت حاکم، صرفاً در حد  نیاز ا رد،یگ یقرار م

 میدام، تصمهر ک تیموفق زانیاز آنها و م کینموده و نسبت به کاربرد هر  یبررس زین فساد لیتقل «گرید یها وهیش»دربارة 

 تنها»کاهش فساد در حکومت است، هرگز عدالت حاکم را به عنوان  یبرا ییعقل که در صدد ارائه راه حل ها کند. یریگ

ر چند ، ه«بانک»مانند  ،یمؤسسه مال کی تیریمد یبرا نکهیشمارد. چه ا ینم یکند و اعتماد به آن را کاف یمطرح نم« راه

وء انحراف و س یهم که جلو یگرید یها وهیعقل به استفاده از ش یکند، ول یم دیتأک ریدر مد «یامانت دار»عقل، بر شرط 

« یرسباز»کالن به آنان محول شود و انجام  ماتیکه تصم یا رهیمد أتیرو وجود ه نیکند، از ا یحکم م ردیگ یاستفاده را م

مورد قبول قرار  ،یمال یها تیبوده و در جهت حفظ سالمت فعال یهم، مکمّل شرط امانت دار قیتوسط بازرسان آگاه و دق

 .ردیگ یم

خود،  حیکند، که به تصر یم ادیسطح آن، به عنوان شرط زمامدار  نیآن هم در باالتر ،یاز ورع و تقو یاهلل مصباح در حال تیآ

ست، باره آمده ا نیرسد و آنچه در کتاب و سنت در ا یبه اثبات م« عقل یقطع» لیندارد و به دل «یتعبّد»شرط، جنبة  نیا

 دارد و با توجه به مالک روشن حکم یعقل، چه قلمروئ یدهد که حکم قطع ینم حیضتو شانیا یاست، ول «یارشاد اناتیب»

 عدم ورود به گناهان را به عنوان شرط به اثبات رساند؟ یتوان عدالت به معن یعقل، چگونه م

 انی با ببر آن ندارد، مثالً  یگونه داللت چیکه ه استناد کرده اند  زیاز قرآن ن یاتیشرط عدالت، به آ یشگفت آورتر آنکه برا 

 کمیعل هیان اهلل اصطف»داند:  یم یو قدرت بدن یعلم ازیامت لیرا به دل ییفرمانروا یطالوت که خداوند انتخاب او برا انیجر

آنان را به  ل،یاسرائ یدر پاسخ اعتراض بن یخدا: »ردیگ یم جهی( نت247 هی)سوره بقره آ «لجسمالعلم و ا یو زاده، بسطة ف

 دیفرمانده سپاه با ایاست که پادشاه  نیو آن ا ابندی یدر م یشان با اندک تأمل و تفکر یدهد که همگ یتوجه م یزیچ

از  کی از هر شیباشد و طالوت ب یبدن یروین احببرخوردار باشد و ص یو واف یداشته باشد و از علم کاف« و عدالت یتقو»

عدالت  یرط عقلبر ش یدییکه مورد استناد استاد قرار گرفته و تأ یگرید ةیآ« سه صفت بهره مند است. هر نیاز ا لیاسرائ یبن

 «ظیحف»را به او بسپارد و  یامور اقتصاد ریاست که از پادشاه مصر درخواست کرد تدب وسفیشده است، سخن حضرت  یتلق

( 55 هیآ وسف،ی)سوره  «میعل ظیحف یخزائن االرض ان یعل یقال: اجعلن»درخواست دانست:  نیا لیبودن را دل «میعل»و 

باشد و  دیو مصرف آن چگونه با عیو توز دیاستفاده کرد و تول دیبا یکه چگونه از مواهب متنوع اله« دانم یم»من هم  یعنی

، چه بودن ظیو حف یدهد که شرط امانت دار ینم حیاستاد توض یکنم. ول یم ینگهدار یاز اموال عموم د،یهم آنگونه که با

 بر شرط عدالت دانست؟ یلیرا دل هیآ نیتوان ا یآن دارد و چگونه م عیوس یبا شرط عدالت به معن یمالزمه ا

 .66تا  58، ص 10الحدائق الناضره، ج  ،یالبحران وسفی خیش -[ 1]



 .200تا  193در قرآن، ص  استیمصباح، حقوق و س یمحمد تق -[ 2]


