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است که آیا منظور از ملکه اتیان واجب و ترک حرام، متن اول از دو متن اخیر با این ابهام همراه  

از گناه  ناپذیر شود، اگر چنین باشد، این تعریف، تعریف عصمت  ای است که در عمل تخلفملکه

است که عموما ای عدالت است و اگر مراد ملکهای فوق ارتکاز فقیهان پدیده است که در تلقی و

البته این ابهام در متن اخیر نیست؛ چون در آن متن،  نیست؟! بازدارنده است، مرز این عموم معلوم 

ناپذیر است. و از آن رسد و تخلفبه عمل میای است که در واقع اشاره شده که مراد از ملکه، ملکه

جا که انجام صغیره )هر چند با قید عدم اصرار( را در آن پذیرفته است، تعریف مزبور، تعریف 

 
 
عدالت و عصمت در آن وجود ندارد. البته تعریف اخیر  نیاهماین  کال  اش عصمت نخواهد بود قهرا

در آن )با این که وجهی برای غفلت یا ترک آن نیست و اندراج آن در « اتیان واجبات»ضمن جا ماندن 

قطعا  ناموجه است(، باز مشکل عدم ارتکاب کبیره )هر چند به ندرت( را دارد؛ چرا  « اجتناب از کبائر»

 د. ناالطالق را ندار در ارتکاز و محاوره فقهی خویش در عدالت قید ترک کبیره علیکه فقیهان 

 ادامه تعریف عدالت در متون فقهی

خورد، تفسیرها و تعابیر ذیل و چیزی شبیه تعریف و تفسیری که از عدالت امروز زیاد به چشم می

 : هاستآن

 «.هی عبارة عن االعتدال و االستقامة فی مقام االمتثال باتیان الواجبات و ترک المحرمات» ـ

 «.هی عبارة عن کون الشخص علی الجادة المستقیمة الشرعیة» ـ

انها االستقامة الراسخة العملیة فی طریقة الشرع الغیر ]غیر[ المتخطی منها الباعثة المستمرة علی » ـ

و الخوف منه سبحانه و رجاء مثوباته، ال  المنبعثة عن الرادع االلهیبات ن الواجترک المحرمات و اتیا

 1«.المنبعث عن الفضائل النفسانیة

نیاز  بی -به زعم خویش  -اشد و وضوح آن را شاید قید انبعاث از رادع الهی ... منظور دیگران نیز ب

همه واجبات و ترک همه محرمات )حتی اند؛ لکن این قید نسبت به اتیان کننده از ذکر آن دانسته

الزاماتی که عقل یا طبع انسان اقتضای التزام به آن را دارد( قابل مناقشه است، آری نسبت به 

نماید و به تعبیر دیگر به طور معمول و غالب، در واجبات و محرمات شرعی محض این قید الزم می

حرکی دارد که آن واجبات را انجام دهد و آن موارد انبعاث مزبور هست و اال طرف چه انگیزه و م

 محرماتش را ترک کند؟! 
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 خاص از شیخ انصاری در عدالت -ید شا -کالمی 

مراتب الملکة فی القوة و الضعف متفاوته، یتلو آخرها العصمة و المعتبر فی العدالة : »... توجه کنید

أدنی المراتب و هی الحالة التی یجد االنسان بها مدافعة الهوی فی أول االمر  و ان صارت مغلوبة بعد 

 2«.تصدر الکبیرة عن ذی الملکة کثیرا... ذلک و من هنا 

ها تنافی انجام حتی یک کبیره )حتما در نمایید با برخی کلمات که مستفاد از آن این سخن را مقایسه

 : تکلیف یا مدت بس طوالنی( با عدالت است؛ از باب نمونه توجه کنید طول عمر  

 ترک خصوص الکبائر من المحرمات و  هی عبارة عن ملکة اتیان الواجبات و»
 
ق االتیان و الترک تحق

 3«.بضمیمة ملکة المروة خارجا 

 تحلیل رفتار شیخ انصاری

ناگفته نماند شیخ انصاری آن چه را فرمود، به این دلیل فرموده تا بالفاصله در ادامه متن فوق 

 :بفرماید

: فالحالة المذکورة غیر عزیزة فی الناس ]و[ لیس فی الندرة علی ما ذکره الوحید البهبهانی  کیف کان»

 بحیث یلزم من اشتراط
 
تبروا ی یعه وإلغاء ما عداه، إختالل النظام. و کیف یخفی علی هؤالء ذلک حت

ما هو بدیهی البطالن؟ إذ المفروض أنه ال خفاء فی  -بحکم الوجدان  -فی العدالة شیئا یلزم منه 

  -و هو االختالل  -ی بطالن الالزم المالزمة و ال ف
 
االقتصار علی ما دون هذه المرتبة  بل االنصاف أن

قدام علی ما أناطه الشارع ق الناس و کیف یحصل الوثوق فی اإلوجب تضییع حقوق الله و حقو ی

فیه ملکة ترک الکذب و الخیانة فیمضی قوله فی دین الخلق و دنیاهم من  بالعدالة لمن ال یظن  

:  السادةلفقراء و السادة. قال بعض ب و ااالنفس و االموال و االعراض و یمضی فعله علی األیتام و الغی  

 
 
 علی من أقر  علی نفسه بالزنا مر   إن الشریعة المنیعة التی منعت من إجراء الحد

 
  ة

 
کیف یحکم   بل ثالثا

بقتل النفوس و اهراقهم و قطع أیادیهم و حبسهم و أخذ أموالهم و أرواحهم بمجرد شهادة من یجهل 

 4«.حاله من دون اختیار! 

 پردازیم. می -حد ضرورت به  -دامه به توزین و تقویم این متون در ا
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