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  هديکچ
ن مقالـه یـاسـت. ا یاسـیمرجـع س يهـان گروهیبـ یاسین مسائل سیتراز پرچالش یکی، »انتخاب اصلح«امروزه مسئله 

نشان دهد که تنازل از فـرد را طرح و ده یچین چالش پیا» سیمق«و » سوریم« یق دو قاعده فقهیتطب یکوشد با بررسیم
ت انتخـاب صـالح یت انتخاب اصلح و عـدم مشـروعیمشروعن . همچنیر استیمغا یفقهن یاصلح به صالح مقبول، با مواز

 ت نـامزد اصـلح،یـده شـدن موانـع کـاذب مقبولیـبرچ يد برایبا ،نیدارد. بنابرا يبا بحث کارامد یمیمقبول، ارتباط مستق
  .ستاشده یبررس ،فرد اصلح از انتخابات يریگحرمت کناره یفقه یمبان ،زیان نی. در پاعمل کردمقدمه واجب عنوان به

، فقـه یاسیسور، قاعده اشتغال، فقه سیس، قاعده میانتخاب اصلح، صالح مقبول، دفع افسد به فاسد، قاعده مق ها:کلیدواژه
  انتخابات.
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  مقدمه
انجـام ن، آدر  یق فقهـیـدق يهایبررسـاز مباحث فقهی است که » انتخاب اصلح«چند موضوع بحث هر

، قـدرت يدیـنگـاه توحبراسـاس  سـت؟یچ» اصلح«رد مراد از فن است که ای یاصلپرسش  است. نشده
ن مصـالح یت در تـأمیزان صـالحیـاز قدرت مشروع، بـه م يمنددر دست خداوند است و بهره انحصاراً

اسـت.  یعیت تشـریـربوب یشرك در قدرت مشـروع و نفـ ين، به معنایر از ایغ یاست. هر نگاه یواقع
د یـبا ،رنـدیگیگـاه قـرار مین جایـکـه در ا ینکسـا قطعـاً .ن حوزه قدرت استیترت، مهمیحوزه حاکم

از  یاز حـق اسـت. حـق، ناشـ یرا تصـرف ناشـیداشته باشند؛ ز ،یت با اوصاف الهین سطح سنخیباالتر
است، پس مالک آن اسـت  یخالق همه هستخدا، ت است. چون یاز خالق یت، ناشیت است و مالکیمالک
ار خداونـد یـمـور، در اختات و تصـرف در یجمله حق حاکمون مالک آن است، پس تمام حقوق ازو چ

داشـته  یبه اوصـاف الهـ يشتریکند که اتصاف بیواگذار م یرا تنها به کس یاتین حق حیاست. خداوند ا
ن ارزش اسـت کـه ی، بـاالتریخالفت الهـ يو مشروع، برا یقیاصلح باشد. داشتن قدرت حق یعنیباشد؛ 

 .)30 :بقره( آن شدند یز مدعیاز فرشتگان ن یبرخ یحت
 يریگدارد؟ کنـاره یا انتخاب اصـلح، ضـرورت فقهـید: آدهیل پاسخ میذهاي پرسشق به ین تحقیا

ا یـا صـالح مقبـول، همـان اصـلح اسـت؟ آیدارد؟ آ یحکمچه  یگران به لحاظ فقهیبه نفع د ،فرد اصلح
  ؟وجود دارد ين اصلح بودن با کارآمدیب یمینسبت مستق

  »سوريم ةقاعد«نه يمفهوم اصلح در آ .الف
  باشد.یم» سوریمة قاعد«ن اصلح، یگزیامکان جادر بررسی  یفقه ةقاعدترین مهم

ز رها کـرد، بلکـه یآن را نۀ توان همیم، نمیبرس يزیم به تمام چیتوانیاگر نم :دیگویم »سوریم ةقاعد«
 ط ویشـرا ،، اگر شـارع بـه چیـزي کـه مرکـب از اجـزاءیعنی؛ کسب مقدار ممکن، تالش کرد يد برایبا

ه اجـزاء و یـط آن مقدور مکلف نبود، وجـوب بقیامر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرا ،موانعی است
سـور، یط می) به شرط آنکـه اجـزاء و شـرا127، ص4ق، ج1419(بجنوردى،  برجاستهمچنان پاط، یشرا

د ) و آن عمـل، داراي مراتبـی باشـ403، ص3ق، ج1418(خوانسـاري،  دیعرفاً همان واجب به حساب آ
نه در مـواردي کـه  ،»معسور«بر برخی مراتب، عنوان  .صدق کند سوریکه بر برخی از آن مراتب، عنوان م

(مکـارم شـیرازي،  قابل تفکیکی اعتبار نمـوده باشـدعنوان را به مثابه امر واحد غیر طیاجزاء و شرا شارع،
  ).550، ص1ق، ج1411

برخی نیـز در سـند یـا  ،)499- 497ص ،2تا، ج(انصارى، بی پذیرندمیسور را می ةقاعد ،برخی
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، 1، جتـابیصـدر، ؛ 147صتـا، (حکـیم، بی انـدنپذیرفتهآن را داللت یا هـر دو آن مناقشـه کـرده و 
  ).186، ص5ق، ج1418ى، یخو؛ 383، ص5و ج 68ص

  سوريل قاعده ميدال

اه نتوانـد تمـام هرگـ. انسان به دنبال جلب مصالح و دفع مفاسد است :دیگویعقل م عقل و سیره عقال: .1
ابـد، ی ییتواند از تمام مفاسد رهـایو اگر نم دیبجوآن را در حد امکان د یمصالح را به دست آورد، با

  کنند.یره عمل مین سیبر هم زین از خود دور کند. عقالضرر را تواند یزان که میهر مبه 
ت یـن قاعـده بـه دو روایت ااثبا يبرا ،)547، ص1، جق1411(مکارم شیرازي،  از فقها یبرخ روایات: .2

 »الیُتـرَك المیسـور بالمعسـور«اند: فرموده امبر خدایاند: پتمسک کرده نیرالمؤمنیو ام امبریاز پ
مـا : «دارنـدسـور ید قاعـده میـمؤ یشـیز فرمایـن ی). امام علـ58، ص4ق، ج1405جمهور، یاب(ابن

  (همان). »یُترَك کلُّه الیُدرَك کلُّه، ال
عمـل اصـحاب یعنـی  ت را با شهرتین روایعف سند ا، ض)497، ص2تا، جیانصارى، ب( از فقها یبرخ

ل فقـدان سـند، یـت را به دلیدو روا این ،)383، ص5ج ،تا(صدر، بی برخی نیزکنند. یجبران م تیبه روا
از لحـاظ داننـد، یم یق شـهرت عملـیـخارج از محل جبـران سـند از طر يکبرواز نظر نکه ایعالوه بر 

نـان بـه صـدور یسور، سبب اطمیث میدانند. اما متن احادین به آنها را محرز نمیز عمل متقدمین يصغرو
  ست. ید بر سند نیبه تأک يازیشود و نیآن م

  سوريقاعده م يمجرا

، واجـباعـم از اینکـه رود، یامور مبغوض به کـار مـ ۀا ترك همیامور مطلوب  ۀن قاعده در انجام همیا
عـام «در اما ، شودیم يجار» یقیو کل حق یعام استغراق«ن قاعده در یا .باشد ا مکروهیو حرام  ،مستحب
اجـزاء  يکـه دارا ین قاعده بـر فـرد و مصـداقیپس ا .شودینم يجار» یو کل جعل ی، عام بدلیمجموع

  .قابل انطباق نیستست، ین
ن یـاز افراد اکدام هر ک مجموعه، مطلوب باشد ویبه  یابیهرگاه دستبه این معناست که  یعام استغراق. 1

دسـت م افراد آن مجموعه را بـهیشتر بتوانیچه بباشد، هر یو مستقل» ینفس«ارزش  يز دارایمجموعه ن
احتـرام  علمـاۀ بـه همـ«اگـر گفتـه شـود: بـراي نمونـه،  .میـادست آوردهرا به يشتریم، ارزش بیآور

 .)139، ص1تا، جیمظفر، ب( د، ثواب جداگانه داریاحترام ما به هر عالم ،ن هنگامیدر ا، »دیبگذار
دارنـد و سـبب  ی، خودشـان ارزش نفسـیقـیکل حقة دهندلیاجزاء تشکۀ مجموع، یقیکل حق. اما در 2

مصـالح خـاص آن اسـت.  يشوند. مثل نماز که هر جزئش دارایم یقیاز مصالح حق یبخش يفایاست
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دارد. » ینفسـ«ت یـمـا مطلوب يدارد که برا ياثر ي آناز اجزاهرکدام  است که یقیحق» کلّ«ک ینماز 
زان کـه یـد بـه هـر میـشود و بایکل رها نمآن از اجزاء آن،  یدر صورت تعذر از انجام برخ ،نیبنابرا

زان از اجـزاء آن کـه قابـل انجـام یـعالوه بر صورت کامل نماز، هـر م ،شود. پس ممکن است، انجام
طلـب  يگـریچند مثقال طـال از د یاگر کس ،نیبنابرا. اندنیچن یقیحق يهاشود. کل د انجامیباشد، با

دارد  یو مسـتقل» ینفس«از آن، ارزش  یئرا هر جزیکند؛ زیفا میسر بود، استیزان که میداشت، به هر م
  شود.یهدف ما واقع م يکه در راستا

م کـه یفهمی، از قـرائن مـ»مان داشـتیا د به ائمهیبا« :شودیم که گفتهیهنگام نیز یعام مجموع. در 3
 الزممـان بـه مجمـوع آنـان یا یعنـی ؛میرویشمار مم، مؤمن بهیباش مان داشتهینها اگر به تمام آنان ات

له، ئن مسـیـا .)140، ص1تـا، جیمظفـر، ب( بـود خش نخواهدباز آنان، نجات یمان به برخیااست و 
ک جـزء یـ م ویجزء گذرواژه را بـدان نوزدهضرورت دانستن تمام عناصر گذرواژه است. اگر  همانند

جـزء  نـوزده ةدیـرا فایـز ؛کـرد يسور را جـاریتوان قاعده مینم نجایدر ا .ندارد يم، سودیآن را ندان
 است. جزءاندازه ارزش صفر  همان باز کردن قفل، به يگذرواژه برا

د: نـیگویکه میهنگام ،مثالً .استکافی تحقق آن  ي، برایا مفهوم عامیاز افراد حکم  یکی یعام بدل. در 4
ک عـدد را در نظـر یـکه یهنگام یول؛ دیریرا در نظر بگ يد هر عددیتوانیم »!ریرا در نظر بگ يعدد«

در انجـام عمـل نـدارد و  یک از افراد، نقشیچیه یژگی، وید. در عام بدلیاداده د، فرمان را انجامیگرفت
ت یاسـت، الغـاء خصوصـ که امر کرده یتوانند مورد توجه واقع شوند، از نظر کسیکه م يتمام افراد

 خـاص یژگینظر از واز افراد، صرفهرکدام  رایز ؛شودینم يسور جاریز قاعده مینجا نیاند. در اشده
بحـث معسـور و رو، و ازایـن اسـت ک مورد، امر محقق شـدهیبا انجام  .، وابسته حکم استآن فرد

 .)140، ص1تا، جیمظفر، ب( سور معنا نداردیم
هـدف  يدر راسـتا یارزشـ ،ینفسـطور به از آنهاهرکدام  کهاست از اجزاء  يامجموعهنیز  یکل جعل. 5

 يشـود کـه در راسـتاید میـتول يدیـجد لک کـیبا در کنار هم قرار گرفتن،  یول ،خاص ما ندارند
گـر ا: «توان گفتینجا نمیدهند. در ایل میرا تشک یک کل جعلیانه، یک رایاجزاء  ،مثالً .هدف است

 ،انـهیاز بـه رایـ. ن»میباش از اجزاء آن را داشته یانه را داشت، خوب است که بعضیرا تمام اجزاءنتوان 
 ود.شینم يجارسور یز قاعده مینجا نیاز اجزاء آن. در ا ینه اثر برخ ،سبب کارکرد خاص آن استبه
وارد عـام ک از مـیچیاما ه ،شودیم يسور جاری، قاعده میقیو کل حق یدر دو مورد عام استغراق ،نیبنابرا

  ست.یسور نیان قاعده میبستر جر یو کل جعل ی، عام بدلیمجموع
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  يخارج يئجز يالفاظ و معان

 اشـاره داشـته باشـد يتوانـد بـه افـراد متعـددیوجود دارد که هرگاه به کـار رود، م یکل یبا معان یالفاظ
کـه  یاز الفـاظ ی. برخـ»اصلح«ا ی» الوجودواجب«ا ی» صالح«مانند لفظ  .)195، ص1ق، ج1406نا، یس(ابن
ک مصـداق یـش از یح، بـینکه امکان صدق بر افراد متعدد دارند، اما در کاربرد صحیدارند، با ا یکل يمعنا

» اهللا«ر از یـغ یمصـداق يکند و استفاده از آن بـرایصدق م» اهللا«تنها بر » الوجودواجب«لفظ  ،مثالً .ندارند
کـه یهنگامبـراي نمونـه، گونه اسـت. نیز به همیها ن»نیتر«وابسته به  یاز کاربرد معان يست. مواردخطا

ماننـد  یین هنگـام کـاربرد معنـایـدر ا ،اسـت» نیتـر«ه یـاز بق یژگـیک ویـدر  ياک نفر در مجموعـهی
دارنـد. » یخـارج یئـجز يمعنـا«کـه  است یگونه الفاظ الفاظنیشتر ندارد. ایک مصداق بی» نیترصالح«

(نـه  یقیمصداق حق ،ن حالیبه کار برود و در ع یحیدارد که به نحو صحالوجود، امکان نن، واجبیبنابرا
کار رود و بـه» نیترصالح«لفظ  یکه در مجموعه خاصیهنگام ،نیداشته باشد. همچن »اهللا«ر از ی) غیفرض

  بود. خواهد یخارج یئجز يمعنا يز داراین لفظ نیک نفر باشد، ایآن  یقیمصداق حق
 ي، دارایخـارج یئـجز یرا معـانیرود؛ زیکار نمهم به یخارج یئاظ جزالف يدر معنا ،سوریقاعده م

 یمتـواط یبلکـه الفـاظ ،سـتین يمراتـب وجـود یا حتـیق یا مصادیو مستقل » ینفس«با ارزش  ییاجزا
دادن بـه نـامزد  ياست و ضرورت رأ یقیا کل حقی یسور، عام استغراقیقاعده م يمجرارو، ازاین هستند.

  شود.ینم يسور در آن جاریاست که قاعده م يو از موارد یرجخا یئجز ياصلح، معنا

  سور بر نامزد اصلحيان قاعده مينقطه انحراف و مغالطه در جر يبررس

رد. آنچـه در یـگیپنهان قـرار م ات، مورد هجوم مغالطیکند، اما گاهیذهن انسان، درست عمل ممعموالً 
 ۀم رابطـیپنداریمکه . ازآنجاییهستند» اهداف«ند، بلکه ستین» افراد«است،  کنندهنییار و تعی، معمکتبک ی

بـه همـان  ،پندارندیم یم. برخیربیافراد م ي، حکم اهداف را رووجود داردن افراد و اهداف یب یمیمستق
 90 یاگـر کسـ یعنـیت در تحقـق اهـداف اسـت. یـموفق يدارا، ت استیصالح يدارا ياندازه که فرد
درصـد  65 ،يکند و اگـر فـرد درصد از اهداف مورد انتظار را محقق 90تواند یت دارد، میدرصد صالح

د، یـایب یاگـر فـرد صـالح :نـدیگویزان توان تحقق اهداف را دارد. آنگـاه میمهمان ت داشت، به یصالح
ت در هـدف، یـت فـرد بـا موفقیصـالح ۀکه رابطیصورتز صالح خواهد بود. درین يت ویریمد یخروج

محقـق کـردن اهـداف،  يت فـرد بـرایصالح یعنی؛ ینه مقدمه کاف ،لمقدمه استايالزم با ذ ۀمقدمۀ رابط
شود، امکان تحقق اهـداف  جمع ،است يار ویرون از حوزه اختیکه ب يگریط دیکه با مجموعه شرا یوقت

ت یـشود کـه مطلوبیم يجار يتنها در امور ،سوریم که قاعده میتر دانستشیپ ،کهیحالشود. دریفراهم م
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ز یـنجـا نی. در ایما حـرام مقـدیـنه واجب ، هستند یا حرام نفسیواجب  یعنیدارند؛  ینفس تیا مبغوضی
. يو ضـرور یتحقق هدف اسـت؛ نـه مقدمـه کـاف يبرا» ییاقتضا«و » الزم«ت فرد صالح، مقدمه یصالح

  .)85ق، ص 1378(طباطبایی،  ندارد یت نفسیعالوه، انتخاب فرد صالح، مطلوببه
امـور  يهـایژگیر؛ ب. ویمـد یژگـیز الزم است: الف. ویت، دو چیریر مدت دیدن به موفقیرس يبرا

 يهـایژگیتـوان تنهـا بـه ویجه مطلـوب، نمیدن به نتیق و رسیمحاسبه دق ين، برایت. بنابرایریتحت مد
ز یـت را نیریتحـت مـد ةحـوز يهـایژگیق، ویـو دق یلیتفصطور به دیبلکه با ،ر بسنده کردیشخص مد

در  .دنمـو یت را بررسـیریحـوزه تحـت مـد يهادها و فرصـتیفرد و تهد يهاییارابطه توان و یبررس
در حکـم  یاجتهاد واقعـ مندازین ک،یهرم که پاسخ به یشویمواجه م ین حالت، با هزاران مجهولیترساده

  است.و موضوع 

  »مکتبافراد «ا ي» مکتباهداف «سور در يان قاعده ميجر

رد و یـگیقـرار م» یعام استغراق«است که در عنوان  يمراتب متعدد شامل امور و ،مکتبکه اهداف آنجااز
توانـد یم ،نیبنـابرا .دارد یو مسـتقل» ینفسـ«ت یـکه محقق شـود، مطلوب ،از اهدافئی ا جزی یهر سطح
» یعـام اسـتغراق«به شکل  ،مکتبت افراد یبر مطلوب یمبن یرد. اما حکمیسور قرار گیان قاعده میبستر جر

عنوان بـه تواننـدیهمزمـان م ،افـراد ۀهمـتـوان گفـت: نمی یعنـیوجود نـدارد؛  يراست جمهویر يبرا
، بـه مکتـباز افـراد هریـک  مبنی بر اینکه یا عقلی یشرع یحکمهمچنین جمهور انتخاب شوند. سیرئ

عـام  رو،، وجـود نـدارد. ازایـنجمهـور انتخـاب شـودسیرئعنوان بـه ت داردی، صـالح»یعام بدل«نحو 
  .شودجاري نمیسور یان قاعده میجربراي  یام بدلو ع یاستغراق

ک یـ »نـامزد اصـلح«وجـود دارد.  ،داد يد به نامزد اصلح رأیبامبنی بر اینکه  یو نقل یحکم عقلالبته 
 یعنـی ؛هدف ما داشته باشد يدر راستا یو مستقل یارزش نفسي آن از اجزاهریک  ست کهین یقیکل حق

تحقـق مکتـب مـا  يمطلوب برا يو يا پایکن نباشد، انتخاب دست مثالً اگر انتخاب کل نامزد اصلح مم
  شود.ینم يجار» انتخاب نامزد اصلح«سور درباره یباشد! منطقاً، قاعده م

حکـم « ،نیک مصـداق نـدارد. بنـابرایش از یدارد و ب» یخارججزئی  يمعنا«است که  یلفظ» اصلح«
ق یق آن، بـه سـراغ مصـادیاز مصـاد یعذر برخـست که با تین یقیمصاد ياساساً دارا» دادن به اصلح يرأ
از بـه دسـت آوردن  یسـت کـه بـا نـاتوانین یمستقل و مطلوب نفس ییاجزا يدارا. همچنین میگر بروید

 ین اسـت کـه حکمـیـله ائم. فرض مسیکن يجار ي آنر اجزایسور را در سایاز اجزاء آن، قاعده م یبرخ
 یرا در عـام بـدلیـز؛ باشـد ید مکتب به نحو عـام بـدلدادن به افرا يت رأیمطلوب يایکه گو دنداروجود 
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 يعـدد« :دیبگو ینکه کسیمثل ا .عت حکم مهم استیست، بلکه تحقق طبیخاص افراد مطلوب ن یژگیو
صـدور حکـم بـه ؛ یعنـی ستیا زوج و فرد بودن عدد مهم نیاد بودن یکم و ز ،نجایدر ا !»ریرا در نظر بگ

  ن یک فرد معقول نیست.جمهور شدیسرئ ةدربار» یعام بدل«نحو 
داد، گـزاره  يتوان به نامزد صـالح رأینه اصلح، میشود با وجود گز یمدع ی، اگر کسبه همین ترتیب

اسـت را  یقـیا کـل حقیـ یکه عـام اسـتغراقرا  »اهداف مکتب«را حکم یاست؛ ز را مطرح کرده یاشتباه
اشـتباه  يریگقاً نقطه شـکلین دقیا .است ق دادهیتطب» افراد مکتب«ک مرحله، به یع و با حذف یسر بسیار
ت یـمطلوب یت دارد و حکم بـر تحقـق آن وجـود دارد، ولـیرا اهداف مکتب عقالً و نقالً مطلوبیز ؛است

دادن  ي، ضـرورت رأوجـود داردکه  یتنها حکم. ستیاز افراد مکتب، ثابت نهریک  جمهور شدنسیرئ
  ک مصداق است.ی يله دارائارد و در فرض مسد یخارججزئی  يز معنایاست که آن ن» نامزد اصلح«به 

ت اهـداف یـت دارد. اولویـک اولویـسـت و کـدامید اهداف مکتب چید دینخست با ،نکهیح ایتوض
اثبـات . «3؛ »ت نظـامیـتثب. «2؛ »تحقـق نظـام. «1ن قرارنـد: یـاز ا یاسـیک نظام سیوفادار به  يهامکتب
ت یـن مکتب برتر و اثبات و تثبیینظام با تب يقاء کارآمدارت«. 5؛ »نظام يت کارآمدیتثب. «4؛ »نظام يکارآمد

 .»ت نظامیریآن در مد يکارآمد يبرتر
هاي گونـاگون اي و جهانی در حوزه ملـل و دول، و گسـترهاینک با توجه به وضعیت داخلی، منطقه

رد؟ نـامزد گانه مکتـب را دااي امکان ایجاد اولویت اهداف پنج...، چه گزینهوسیاسی، اقتصادي، فرهنگی 
ایـران،  در آغاز انقـالب اسـالمی :اصلح یا صالح یا حتی نامزدي که از نظر ما غیرصالح است! فرض کنید

ت یدر این هنگام، اولویت، تثب .اي مراکز مهم انقالب وجود داردباران هستهخطر کودتاي فراگیر یا موشک
المللـی، ه به شرایط بینوجتا ن. بنابراین، بنه اثبات و تثبیت کارآمدي مکتب یا ارتقاء آ ،نظام سیاسی است

اي هاي مکتبی تراز باشد؛ گزینهشاید بهترین گزینه براي تحقق اهداف نظام، بدترین گزینه از منظر شاخص
درك اصلح و صـالح  ،که طمع دشمن براي رسیدن به اهداف خود، از راهی به غیر از کودتا برانگیزد. پس

  هاي نظام یا حتی فراتر را دید.بلکه باید ارزش ،مکتبی نیستهاي درونفقط بر مبناي ارزش
ده انگاشـتن یـناد ؛نظام است يکننده در کارآمدنییت از ارکان تعی، جمهورینید يساالردر نظام مردم

 یراصـلحیرا نـامزد غیز ؛راصلح را انتخاب کنندیاگر مردم، نامزد غ یندارد، حت يجز ناکارآمد یآن ارمغان
و مشـکالت  یدات خـارجیـشـتر نظـام در برابـر تهدیب يدم را داشته باشد، سبب کارآمدمر یکه همراه

 يب کارآمـدی، مشارکت بانشاط نداشته باشـند، قطعـاً ضـریا دولتیاگر مردم در نظام  .خواهد شد یداخل
  رود.یآن نظام رو به قهقرا م
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فـرد صـالح  ياز کارآمـد بـاالتر یعـیطبطور بـه يو يدند، کارآمدیاگر خود مردم به نامزد اصلح رس
جمهـور اصـلح، سیاما اگـر رئـ .ردیده بگیزان تفاضل نامزدها را نادین میحق ندارد کمتر یالبته کس .است
نظـام رو، ازایـنز کمتـر اسـت. یـراصـلح نیاز فـرد غ يو ينداشته باشد، معموالً کارآمـد یت مردمیحما

  کند.یبهره نمیخود را از مشارکت مردم ب یطیچ شرایدر ه یاسالم

  رصالحيا غيت نامزد اصلح، صالح ين مطلوبييدر تب يقيمجتهد حق يت انحصاريصالح

 يهـاتین مجتهد باشد و هم در شناخت واقعید قتید، هم در شناخت حقیفرد اصلح، بابراي تشخیص 
ن یبـ یهـم بتوانـد رابطـه درسـتو  یو جهان يا، منطقهيکشور يهامسائل گوناگون در حوزهمثل  ییایدن

صـالح و ۀ لئمسـ یصالح و اصلح و حتۀ لئدرباره مس يداور :توان گفتیم کند.برقرار ت یقت و واقعیحق
ن یـکـه در ا یقطعـاً کسـ .اسـت یاسیو س ینیار دیعک مجتهد تمامیده و در تخصص یچیار پیبس ،فاسد

ن یـاز د یارائـه سـطح مناسـب يشناسد و هم بستر جامعـه و جهـان را بـرایمخوبی بهن را یهم د ،نهیزم
 ن حجـت اسـت.یقـیبـهشـان اسـت کـه یتنها اطاعـت از ا ،رونیاباشد. ازیم» هیفقیول«شناسد، همانا یم

هرگـاه  ،رونیات برساند. ازیت و واقعیقینه در شناخت حقیشیکوشد که تراز امت را به تراز بیه، میفقیول
ر بـا یت مـدیرابطه صالح» ییتضاارزش اق«توانند طبق ینداشت، مردم و نخبگان م یورود روشن يرهبر

کـرد، در  دیـتأک »انتخـاب اصـلح« مثالً برورود کرد و  امر،یول ییتحقق اهداف، عمل کنند. اما اگر در جا
ک قاعـده یـ، یبرخـ یشناسـتیو واقع یشناسـقتیحق يراجتهـادیتوان با توجـه بـه سـطح غینجا نمیا

  کرد. يسور را بدون داشتن اجتهاد، جاریمثل قاعده م ياجتهاد

  »  سيمق«مفهوم اصلح از منظر قاعده  .ب
  سي. قاعده مق۱

 مقابـل،اسـت. در قرار گرفتـه یاستدالل یکمتر مورد بررس ،نیبنابرا .است یهیک اصل بدی» سیمق«قاعده 
ق، 1405خوانسـارى، ؛ 210، ص1، ج1374(غـروى،  اسـت شتر مورد استفاده و استناد آنان قرار گرفتهیب

 يمحتــوا ).310، ص4ق، ج1417اشــتهاردى،  ؛181، ص1ق، ج1412گــانى، گلپای؛ موســوي 60، ص3ج
ا فسـاد و ضـرر یـ ،میشـتر را انتخـاب کنـیا فساد و ضرر بید یر باین است که اگر به ناگزیس ایقاعده مق

مشـهور » دفع افسد به فاسـد« یعقل ةد ضرر کمتر را انتخاب کرد. آنگاه گزاریبا :دیگویرا، عقل م يکمتر
از  ییاگر بد، بد است، بدتر، بدتر است و اگـر رهـا یعنیاست؛  یلیه تحلیک قضین گزاره، یاست. ا شده

  تر است.از بدتر، خوب ییرها ،بد، خوب است
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تحـت  أسس النظام السیاسـی عنـد اإلمامیـۀ در کتاب یبحرانخ یان بزرگان فقه و اصول، فقط شیدر م
 اسـت آورده یمطـالب التـزاحم و العنـاوین الثانویـۀقاعدة دفع األفسد بالفاسد و فرقها عـن قاعـدة «عنوان 

د: یـگویم کـرده،عه مردود اعالم یش یاسیرا در نظام س» سیمق«شان قاعده ی). ا266ق، ص1426(بحرانى، 
 یعقلـ» سیمق«نکه قاعده یبا توجه به ا. (همان) است» افسد«شود، خودش  ن قاعده بازیان ایاگر باب جر

 ،سـتهیرشایافراد غ ين قاعده از سویا یرعلمیان غیت جریناظر به ممنوع شان،یمطالب ا :د گفتیاست، با
ان یـجرتنها نـه ،یاز امام عل یتیشان با استناد به روایا ارتکاب فواحش است. ای» دماء« ۀلئآن هم در مس

 ،گـرید یاز کبائر با برخـ یاس ارزش برخیتوان با قید: نمیگویم یکند، بلکه حتیقاعده را در دماء رد م
ه یـله را توجیرا هدف وسیا زنا شد؛ زی، مرتکب لواط یستیونیم صهیدرباره رژ یبه اطالعات یابیدست يبرا
  .(همان) ستین کارها نیدر ا يریکند و خینم

  سيمفاد قاعده مق ي. بررس۲

پیش از بررسی مفاد قاعده مقیس، الزم است معناي فاسد و افسد را بررسی کنیم. فاسـد و افسـد از نظـر 
صفت بـودن بـراي یـک موصـوف  ،کاربرد طبیعی نحوي آنها .ی، اسم فاعل و صفت تفضیل هستندصرف

توانند به صورت جانشین اسـم البته این دو صفت، می». هذا العَمَلُ أفسَدُ«یا » هذا عَمَلٌ فَاسِدٌ« ،است. مثالً
دفع نتیجه افسد «است:  هحقیقت چنین بود که در» دفع افسد به فاسد«ن جمله هم به کار بروند. مانند همی

موصوف آوردیم نه فرد را، این است که ممکن است فـردي عنوان به . علت اینکه نتیجه را»به نتیجه فاسد
قطعی و ذاتی بین فرد فاسد و عمـل ۀ زیرا رابط ؛مورد انتظار ما از وي، صالح نباشد ۀصالح باشد، اما نتیج

(نهج » لَّه یُحِبُّ الْعَبْدَ وَ یُبْغِضُ عَمَلَه وَ یُحِبُّ الْعَمَلَ وَ یُبْغِضُ بَدَنَهإِنَّ ال«اند: فرموده فاسد نیست. امام علی
یا بد باشند ولی کار آنان  ،). پس بسا کسانی که خوب باشند، ولی کار آنان خوب نباشد154 ۀالبالغه، خطب

تا نوبت به این  ،آوردبد نباشد. بنابراین، هر سطحی از خوب بودن، مشروعیت براي ریاست جمهوري نمی
اگر این قاعده بخواهد عقلی باشد، باید  ،روایناست. از» مديآکار«، سبب »مشروعیت«فته شود: برسد که گ

تـوان بـا چنین بیان شود: الف. ضرر و فساد بد است؛ ب. ضرر و فساد بیشتر، بدتر است؛ ج. پس اگر می
  گوید که باید چنین کرد.، عقل میجلوي ضرر و فساد بیشتر را گرفت ،ضرر و فساد کمتري

شـتر اسـت، یکـه فسـادش ب یکسـ ط خاص، قطعاًیدر شرا يانجام کار يبرا :توان گفتینم ،نیبنابرا
 یافسـد باشـد، ولـ يرا ممکن است فـردیز ؛که فسادش کمتر است، بدتر است یجه کارش هم از کسینت

، جهـان اسـالم و يا، منطقـهیمتنوع داخل اریط بسیبدهد. با توجه به شرا يجه بهتریط نتیشرا یبرخ يبرا
 ی... قطعاً رابطه ذاتـو ی، نظامی، اجتماعي، اقتصادیاسی، سی، فرهنگيفکر گوناگون يهادر حوزه یجهان
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ن رابطـه، یـاهرچنـد  .سـتیج متناظر مورد انتظـار نیرصالح با نتاین نامزد اصلح، صالح و غیب يو ضرور
ا یـن گـزاره، فـرد افسـد و فاسـد یـدر ا» افسد و فاسد«ظور از نکه روشن شد منیاست. بعد از ا ییاقتضا
ن یـنکـه ایا يم. بـرایپـردازین قاعده میدانستن ا یعقل يبرا ير امور ضرورسای یست، به بررسین» صالح

  ر را داشته باشد: یط زیم، الزم است شرایبدان یعقل یقانون را قانون
نباشـد  یسـوم ۀنـیچ گزیا ضرر کمتر را و هـی ،میریذشتر را بپیا ضرر بیم که یر باشیناگز» عقالً«الف. 

  ).ۀیقیحق ۀمنفصل ۀیقض(
از دو هرکـدام  يهالفـهؤتمـام م ،اوالً یعنـیاثبات شده باشد؛ » عقالً«ا کمتر بودن ضررها، یشتر یب. ب

هرکـدام  نیبـۀ رابط ،ثالثاً .میکن یشناسارزش» عقالً«را هرکدام  تمام عناصر ،اًیثان .میبشناس» عقالً«نه را یگز
» عقـالً«نـه را یآن دو گز یند ارزش مثبـت و منفـیم و برآیبشناس» عقالً«نه را یموجود در گز يهالفهؤاز م

 ينـه دارایگز» عقـالً«سه کـرده، یز مقایرا نهرکدام  يبه دست آمده برا یارزش منف ،رابعاً .میبه دست آور
م، چـون تمـام یداشـته باشـ 6- )1+7و ( 3- )4+5اگر ما دو گزاره (براي نمونه، م. یشتر را نشان دهیضرر ب

ز درك یـ) را ن- ا یـم و نـوع رابطـه (+ یدانیاست و ارزش هر عدد را مـ ما شناخته شده يعناصر آنها برا
 يداور يبـرا يار و چـارهیـتوانـد گزیعقـل م یعنـی ؛رندیگزنه عقلین دو گزیا فت:توان گیم، میکنیم

  دارد. يگرینسبت به د يشتریک ضرر بی امکد :دیباشد و بگو درباره آنها داشته
شـماري له انتخاب اصلح یا صالح مقبول، محتاج حل مقـدمات بیئپس جریان این قاعده بر مس

از آنها به صورت عقلی حاصل شـود. مثـل یـک معادلـه ریاضـی کـه هـزاران هریک  است که باید
وگرنـه  ،محاسـبه و حـل گـرددتک مجهوالت باید دقیقاً تک ،مجهول دارد و براي رسیدن به نتیجه

و حتی تصـور نشـده در » عقلیرظنی و غی«هاي و تکیه بر گزاره» قاعده عقلی«سخن راندن از یک 
  له، توهمی بیش نیست.ئفهم دقیق مس

خبـره، حجـت و نائـب عنوان بـه هیفقید ولیتأک: ینیقیفراغ  ی، مقتضینیقیقاعده اشتغال: اشتغال  .ج
دادن بـه نـامزد اصـلح  يتواند باشـد: الـف. رأیبه دو معنا م ،نامزد اصلحدادن به  يبر رأ امام زمان

مثل صالح مقبـول  یآوردن نامزد اصلح تالش کنند و مباحث يرأ يدارد و اگر نخبگان مؤثر برا» تیقیطر«
 يغ و رأیـ، تبلیفـه شـرعین حالـت وظیـدر ا .خواهد آورد يو اصلح نامقبول را رها کنند، فرد اصلح رأ

 يآوردن و يسـبب رأ؛ زیـرا دارد» تیموضـوع«دادن به نامزد اصلح،  يامزد اصلح است. ب. رأدادن به ن
» ییگرااصـلح«دن منطـق یفرد اصـلح و برکشـ يغ برایخود تبل یعنی ؛نجامدین يبشود و چه به انتخاب و

  ت روشن است. یوضع ،ن هنگامیدارد. در ا یکنندگنییت و تعیاهم
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د بـر انتخـاب اصـلح یـ، بایطینکه در هر شرایص این است که تشخیا ،دارد یارزش علم آنچه قطعاً
و  ینـیت در مسـائل دیـاز بـه خبرویاست که ن يصالح مقبول فراهم کرد، کار يا بستر را براید کرد، یتأک

ت در شـناخت مختصـات کشـور، منطقـه، یز خبرویو نگوناگون  يهان در حوزهید يهايسطح استراتژ
 یتـیست، سـخنش حجیدر هر دو حوزه خبره ن یمتناسبطور به که یقطعاً کس .اسالم و جهان دارد جهان

را روشن کـرده، اشـتغال  یشرع» فیتکل«به فرد اصلح،  دادن يرأدر  امر،یولد سخن یتردیندارد. پس ب
  رها کرد؟ ینیقیرا بدون فراغ  ینیقین اشتغال یتوان ایا میآباید گفت: شود. اکنون یحاصل م ینیقی

  قاعده اشتغال يو مجرا. مضمون ۱

ق، 1415(بهبهـانى، » االشـتغال الیقینـی یسـتدعی الفـراغ الیقینـی«ن اسـت کـه یـمضمون قاعده اشتغال ا
م کـه بـا انجـام ین کنـیقـید یبا :دیگویعقل م ،بر عهده ماست یفیم که تکلین کردیقیاگر  یعنی ؛)78ص

م کـه یالف. اگر دانسـت :مورد استدو ، غالان قاعده اشتیبستر جر م.یات فارغ شدهیولئاز مس ،فیدادن تکل
ن حـال، اگـر یف، مشغول است. در ایک تکلیناً به یقیشود، ذمّه ما یبر ما واجب م ينماز ،در ظهر جمعه

اسـت،  فه ما خواندن نماز جمعـه بـودهیا وظیم یافه را انجام دادهیا با خواندن نماز ظهر، وظیم که آیندانست
دن آب یماننـد حرمـت نوشـ ،فیـلب. اگر اصـل تک .حاصل شود هفراغت ذمّن به یقیکرد که  يد کاریبا

م کـه یدانیاز آن دو نجس است، اما نمـ یکیم یدانیوان آب در برابر ما باشد که میم، و دو لینجس را بدان
  ).81ان، صمشود (هیحل م ینیقیما تنها با فراغ  ینیقیز اشتغال ینجا نیدر ا ،کدام است نجس آب

ل یـنکه بنـا بـه دلیمگر ا ،داد يد به نامزد اصلح رأی، با»یو نقل یل عقلیدل«امزد اصلح، به در انتخاب ن
انتخـاب  یف قطعـیـبـه تکل همگـانه ، ذمّدیاین ینیقیل یکه دل ی، خالف آن ثابت شود. پس تا زمانینیقی

ان یـا چند نفر اسـت، شـبهه محصـوره در مینامزد اصلح، مشغول است و چون احتمال ما محدود به دو 
  د.یکش ینیقیتوان دست از فراغ یاست و نم

د یـم، چـه باید کـردیـدادن به نامزد اصلح، ترد يضرورت رأ» لیدال«ش آمد که ما در یپ یطیاگر شرا
ف انتخـاب یـم که ذمّـه مـا بـه تکلین داریقیرا ما یز ؛شودیم يباز هم قاعده اشتغال جار ،نجایکرد؟ در ا

 اصـلح اقامـه نشـدهریدادن بـه نـامزد غ يت رأیـبر کفا ینیقیل یدل کهنجاآاز .جمهور مشغول استسیرئ
راصـلح یدادن بـه نـامزد غ يجمهـور، بـا رأسیما به انتخـاب رئ ینیقیا اشتغال یم که آیکنیاست، شک م

است، ذمـه مـا از  حاصل نشده ینیقیچون فراغ  :دیگویقاعده اشتغال م ،نیبنابرا ؟ا نهی ،است ساقط شده
  است. شدهف رها نیآن تکل

را یـ. ز)590، ص2جتـا، ی، بيانصـار( شـودیم يز جارین» استصحاب شک در وجود رافع«نجا، یدر ا
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 يدر برابـر بقـا یا رافعینکه آیم در ایکنیم، اکنون شک میبه نامزد اصلح داشت يبر وجوب رأ ین سابقیقی
تخـاب نـامزد اصـلح، شـود و انیم يز استصـحاب جـارینجا نیا نه؟ در ایاست  ن سابق حاصل شدهیقی

م، یـبـر انتخـاب نـامزد اصـلح دار یا حکـم عقلـیـ ینقلـکه نص  یتا زمان ،نیبنابرا .ز استمنج یفیتکل
)؛ 36 :ونسیـ» (مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنی« را:ی؛ زداد ي، به نامزد صالح رأیظن يهالیتوان با تأوینم

ل یـم و دلیناً مکلف به انتخـاب نـامزد اصـلح بـودیقیرا ما یکند؛ زینماز ینیحق ب يفایگمان، ما را از است
م، یانکـرده يف، بـریـنـاً ذمـه خـود را از آن تکلیقیکـه  یم، پـس مـادامیافتین ینیقیف یبر رد تکل ینیقی

  م.یالذّمّۀ هستمشغول
  اشتغالة . دالئل قاعد۲

آن فتـوا براسـاس  زیـفقهـا ن .کننـدیآن عمـل مبراسـاس  زیـعقـال ن .است یعقل يااشتغال، قاعده ةقاعد
ات یــتــوان از روایم ،»اشــتغال ةقاعــد«ن یــیتب ي). بــرا574، ص1تــا، جیخمینــى، ب موســويدهنـد (یم

 .)245، ص1، جی(حر عامل استصحاب است، بهره برد ةکه مدرك قاعد یتیجمله روااز یگوناگون
بهتـر ؛ )81ق، ص1415بهبهـانى، ( دق نباشـیـن عبارات مشهور، دقیاشتغال با ا ةقاعد ،رسدیبه نظر م

بـر اشـتغال ذمّـه، مـا را بـه آن » حجت« یعنی ؛»یالفراغ الحُجّ یقتضی، یاالشتغال الحُجّ: «فته شوداست گ
نـدارد،  یتی، موضـوع»نیقـی«اشتغال ذمّـه،  يبرا یعنیم؛ یت فارغ شویولئاز مس ي»حجت«خواند که با یم

  فراغ است.ا یل در اشتغال یت و معتبر بودن دلیمهم حج
داشته باشد: الـف. امـام آن  یژگیاست که دو و ینید ياجامعه: ینیساز در جامعه دتیمنطق مقبول. د

زان یـن اسـت کـه میـا يان جامعهیچن يباشد. اقتضا یامت، اسالم يریگجامعه مشروع باشد؛ ب. جهت
ویژه بـه لهئن مسـیـباشد. ا یت با مصالح الهیسنخ تقوا و یعنی، یاسالم يارهایمعبراساس  ت افراد،یمقبول

پـس از قـرار گـرفتن در معـرض  ياگر نامزد ،نیتر است. بنابرامهم است، برجسته يدر انتخابات که امر
ن یتـرما در مهمۀ د گفت که جامعیا بایت نداشت، یح، مقبولی، و دفع موانع شناخت صحیشناخت عموم

سـت، ین یفه) جامعه است، اسالمیمل به وظو ع یشناسفهیت (وظین موارد عبودیتریکه از اساس ،مسائل
  است. شده اصلح نبودهادیا فرد ی

ک امـر، یـتش در یریکس مـدن باشد که هرین، ایار دیک. اگر معی؛ برهان خلف: یالف. استدالل عقل
ت دارد یـله نـزد خداونـد، مقبولئن مسـیـاحـراز ا يداشته باشد، بـرا یاله يارهایبا مع يشتریب يسازگار

کـم امـام و باشـد و دسـت یاسـالم يات در مورد خداوند)؛ دو. اگر جامعـهیت با مشروعیت مقبولینی(ع
نـامزد اصـلح در «رفت کـه ید پـذیـآنگـاه با ،ن عمل کنندیضوابط دبراساس  ها،لهئن مسیترامت، در مهم
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است کـه اگـر خـواص مـؤمن و  روشنم. یرسی، وگرنه به خلف فرض م»ت داردی، مقبولیاسالمۀ جامع
اصـلح تـالش نکننـد، رین اشـتباهات طرفـداران نـامزد غییا تبیدفع إضالل دشمن  يجامعه، برامؤثر در 

  خود را بالفعل کند. یت اسالمیتواند ظرفیاز جامعه نم یبخش
نکـه یا .است کرده یرا معرف یساز در جامعه اسالمتیعنصر محبوب یروشن: قرآن بهیب. استدالل نقل

ه فَـاتَّبِعُونی«از خداوند است:  ، در اطاعتیاسالم» تیمحبوب«راز  ونَ اللـَّ ه قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبـُّ » یُحْبِـبْکُمُ اللـَّ
گردانـد. ید، خداونـد شـما را محبـوب میـکن يروید، از من پی)؛ بگو اگر اهللا را دوست دار31 :عمران(آل

، ي(سـبزوار در دو حالـت مُنـتج اسـت یاتصال یه شرطیقض .است یاتصال یه شرطیه، قضیان آیشکل ب
» ممقـد«اگـر  ،)؛ بنـابراین~→p~ p»: (رفـع تـالی«) ب. p→q»: (وضع مقـدم«): أ. 309، ص1ش، ج1371

 که عمـل آنـان یتر باشد، نزد کسانعیکس نسبت به خداوند مطاست. پس هر یجه، قطعیحاصل باشد، نت
نـه یزم یاسـالمۀ راصـلح، در جامعـیفـرد غ :توان گفـتینم .تر استاست، محبوب یار الهیمعبراساس 

  از فرد اصلح دارد! يشتریت بیمقبول
راصـلح اسـت و یتر از فـرد غ، محبوبیار الهین به معین، طبق منطق قرآن، فرد اصلح نزد عاملیبنابرا

ن یـسـت. البتـه منظـور ایر نیپذتبدل یبند باشند، سنت الهیپا ین سنت الهیاگر خواص مؤثر جامعه، به ا
نه یشـیت بیـت و مقبولیرا احراز اصلحیش از همه باشد؛ زیت بالفعل، بت اصلح، به صوریست که مقبولین

  ن موانع است.یا ینیو رفع پس ینیشیفه خواص، دفع پیشود و وظیهمراه م یبا موانع ی، گاهیاجتماع
ر اصـلح بتوانـد یباشـد کـه مـد ياگونهط بهیات، اگر شرایان قرآن و روایز بیعقل و ن ياساس داوربر

رد، جامعـه را از یـت را بـه عهـده بگیریراصـلح، مـدیاگـر فـرد غ: د گفـتیرد، آنگاه بایبگ يشتریجه بینت
شـود و نـامزد یجامعه از رحمـت خداونـد دور م یعنیکند؛ یمحروم م ،دیرسید بدان میکه با یمصالح

» ملعـون« یعنـین یـا .شـودی، از رحمت خداونـد دور ميگریل دیز دالین سبب و نیز به همیراصلح نیغ
؛ 298، ص2 ج، ی؛ کلینـ151، ص 70جمجلسـی، ( انـت بـه خـدا، رسـول خـدا و مـردمین و خواقع شد

  .)351ص  ،15 ج حرعاملی،
ا یـکـرد کـه آ ید بررسـیت، بایریراصلح در به دست گرفتن مدیانت فرد غیت و خیبا توجه به ملعون

  شود:یم یبررس ن بحث در دو نکتهیا نه؟ ای ،را فرض کرد» صالح«ت یراصلح، هویفرد غ يتوان برایم
 تيا غصب مقبولي يريگ. شکل۱

اسـت کـه در  الزماست.  یگرامد ت، در نزد خداونیزان تقوا و صالحیبه م یکس، هرینیبراساس منطق د
 مـورد نظـر مـا، ار خداونـد باشـد و فـرد اصـلحِیـز در افـق معیـار مـا نیـو مع يری، سـوگیاتیمسائل ح

۷۴      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

در  يداریـگران به حق و سـفارش بـه پاید یما تواص ۀفیظن ویباشد. همچن فرد نزد خداوند نیترمطلوب
گـر، طبـق قواعـد مسـلّم علـم یدسـوي از  .)3 :(عصر» وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْر«ن راه است: یا

ش از آن یپـ ؛ستیام انتخابات نیفرد اصلح، فقط منحصر به ا يت برایت و مقبولین صالحییاصول فقه، تب
ن وجـوب یبـ یعقلـ يارا مالزمهیاست؛ ز ییت افراد اصلح، واجب کفاینع و رفع موانع مقبولهم دفع موا

ت بالفعـل) اسـت یموانع مقبول یبه جامعه و نف يو یالمقدمه (انتخاب اصلح) و وجوب مقدمه (معرفيذ
 چـون ؛)281، ص1ق، ج1413نجفـى، ؛ 207، ص2ق، ج1415، يریـجزا؛ 365، ص2تـا، جی(انصارى، ب

نـه  ،اسـت» واجـب« ی، شرط تحقـق خـارجيت بالفعل ویمزد اصلح و دفع و رفع موانع مقبولنا یمعرف
له، از ئن مسـیـ. ا)419، ص1ج ،ق1404م، یحکـ( انتخاب فرد اصلح» وجوب«ثبوت  يد مصلحت برایتول

ز عـدم یـت فـرد اصـلح و نیـمقبول يد بـرایـبا .المقدمه استيوجوب ذسبب به ق وجوب مقدمهیمصاد
  راصلح تالش کرد.یغت فرد یمقبول

بـود؛ یسه با فـرد اصـلح، در نظـر مـردم مقبـول مید در مقایاست، نبا یفرد صالح یراستبه یاگر کس
سـاز تیمقبول ینـیردیند و عوامـل کـاذب و غیت فرد اصلح را برچید که موانع محبوبیکوشید میبا یعنی

ت یـ، مقبولینـیردیغـات غیل تبلیبه دل کرد و فعالً ین دو امر کوتاهین ببرد. اگر در ایخودش را از ب يبرا
که شـرعاً و عقـالً  ییبه قصد انتخاب شدن و قرارگرفتن در جا يحضور و به دست آورد، قطعاً يشتریب

نزد خداونـد، در برابـر  يرا ویز ؛است شده ینیار دیخارج از مع يفرد اصلح است، مرتکب کار يتنها برا
از مـردم  یبخشـ ي، قطعاً سـبب تحقـق اغـوايحضور و ت ندارد. پسیت و مشروعینامزد اصلح، مقبول
از  یسـبب از دسـت رفـتن بخشـ که اصلح نباشد، قطعـاً یگر، انتخاب شدن کسید يخواهد شد. از سو

ب دور مانـدن مـردم از رحمـت خداونـد و موجـپـس او  .دیرسـید به جامعه میشود که بایم یمصالح
  است. نان شدهخدا و مسلما نسبت به رسول یرخواهیده گرفتن خیناد

د بدانـد یـت جامعـه نبایریمد ين فرد صالح برایا چنیراصلح، خود را صالح مقبول بداند، آیاگر فرد غ
د مقـدمات یبا یاست و هر فرد صالح» اصلح«فرد » فیتکل«و » حق«ت بر جامعه، عقالً و شرعاً یریکه مد

 تحقق آن را مثل مقدمات نماز، فراهم کند؟

  تيبولا اشتراک مقي. انتقال ۲

یعنـی ، ار خداونـدیـخالف معبـر یو هـوادارانش، حرکتـ يو يخطابنابر  واقعاً صالح است و یاگر کس
دور  يت را، بـرایـمقبول یراهن غصـبیـد پیـراصلح انجـام شـد، بایت فرد غیت اصلح و عدم مقبولیمقبول

 کنـدت فـرد اصـلح، بـه فـرد اصـلح منتقـل یریاز مـد یناشـ يو کارآمـد ینکردن جامعه از رحمت اله
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ارها بر فرد اصـلح یق معیاز اشتباه مردم در تطب یت ما ناشیاگر مقبول ).231، ص12ج، ق1409، ی(حرعامل
ماننـد  ،اشـتباه يارهـایاز مع ید که به سمت نـامزد اصـلح برونـد و اگـر ناشـرد به مردم کمک کیبود، با
 ییارهـاین معیت چنـیـتثب دان انتخابـات، سـببید با عرضه خود در میباشد، نبا ییگرالهیو قب يبازحزب
و » بنـا«ل شدن و سـاختن یا وکی سیرئ دلیلمردم به  ینیت دیشخص ۀیو پا» مبنا«را خراب کردن یز ؛شود

 امر، موارد استثناء را نشان دهد. ینکه ولیمگر ا ،امور، قاعدتاً اشتباه است یظاهر برخ
أنَّ  يرَیـنَ وَ هوَ یقَومٍ مِن المُسلم یمَ عَلَمَن تَقَدَّ«است: قابل توجه ار یات کنار زدن فرد اصلح، بسیروا

 دانـدمـی متواتر معنويرا این روایات  باقالنی »نَیهم مَن هوَ أفضلُ مِنه فَقَد خَانَ اهللا وَ رَسوُلَه وَ المُسلمیفِ
دانـد ). اگر کسی خود را بر گروهی از مسلمانان جلواندازد، در حـالی کـه می478ق، ص1414(باقالنی، 

اسـت! مـتن  انـت کـردهین خیو مسـلم يان است، همانا به خدا و رسول ویدر م يتر از وستهیشا یکس
مـا » استدالل«ن، یشود. عالوه بر این به صدور آن حاصل میقیروشن و متقن است که  يت، به قدریروا

  د.یآیم یاز آن در پ ياح قرآن است که نمونهیات صریات روشن و آیبه روا
 شیت در پـیانـداختن خـود را نـدارد و مشـروع شی، حق پیراصلحیچ غیه عه،یش یاسیدر منطق س

ضـرورت ۀ لئمسـ ییبایزبه ،ونسی ةسور 35 ۀیست. در آیشتر نیب» تیمقبول«ا ی» غلبه«ا ین یریافتادن از سا
نْأنْ یُتَّبَـعَ أحَقُّ أفَمَنْ یَهدي إِلَى الْحَقِّ  أ«است:  ناب آمده یاسیفقه س ينامزد اصلح در فضا ال یَهِـدِّي  مـَّ

سزاوارتر اسـت  يرویپ يکند، برایت میحق هدا يا آنکه به سویآ ؛»فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون نْ یُهدىأ إِأل
بـر  یحیه داللـت صـریـل آید؟ ذیکنیم يچگونه داور گران است؟ید ییتش در گرو راهنمایا آنکه هدای

و  یله را عقلـئن مسـیـرا خداوند ایدارد؛ ز راصلحیت اصلح و نامشروع بودن فرد غیمشروع یبداهت عقل
  است. دانسته یهیبد

فـرد اصـلح  ییت را با راهنمایرید امور مدیت را منتقل کند، باین محبوبیراصلح، نتوانست ایاگر فرد غ
  شد، محروم نشود.ین میاصلح تأم فرد يکه از مجرا یبه سامان کند تا جامعه از مصالح

بهتـر  ياست جمهـوریر يبرا» آ«د نامزد یکه شا این باورند بر یبرخ :نسبت صالح مقبول با اصلح . ه
ن یـیعنصـر تع، یت مردمیمقبول یعنیباشد! » اصلح«ت، یل مقبولی، به دل»ب«ن حال، نامزد یباشد، اما در ع

 ياسـت جمهـوریر يبـرا» ب«و » آ«ن منطق، اگر فقـط دو نـامزد یاست. بنابرا يساز»اصلح«در  ياکننده
» آ«طبق برآوردهـا، فـرد  یدرصد، ول 70» ب«ت دارد و فرد یدرصد صالح 85» آ«شند و فرد د شده باییتأ

ن یـرا ایـداد؛ ز يأ(صـالح مقبـول) ر» ب«د بـه فـرد یـدرصد، عقالً با55» ب«دارد و فرد  يدرصد رأ 45
د یـبلکـه با ،»صالح مقبـول« :گفت يد به ویگر نبایشود و دیصالح مقبول م يسازت، سبب اصلحیمقبول
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دارد،  يدرصـد 85 یتیریمـد يهاتیکـه صـالح يدادن به فرد يأررو، ازاین است.» اصلح«گفت که او 
فـرد  یتیریتوانست پشتوانه مـدیکه م ییأک ریآورد و همان ینم يرا او رأیز ؛خالف عقل و شرع است

بـاز  ،میبده يرأ یقینکه اگر ما به نامزد اصلح حقیبا علم به ا یحت یعنی ؛استز هدر رفتهیمفضول باشد ن
د به نـامزد یحرام است و با یقیدادن به نامزد اصلح حق يگر، رأینه کس د ،آوردیم يهم نامزد صالح، رأ

 .داد ياست، رأ صالح که اصلح شده

 . پاسخ به شبهه اصلح بودن صالح مقبول۱

، یضـتد مقیبا یعنی ؛ی؛ ب. مقدمات سلبیجابیم: أ. مقدمات ایازمندیانجام هر عمل، به دو مقدمه ن يأ. برا
. 3زه؛ یـ. انگ2. شـناخت؛ 1ز اسـت: یـعمل هم سه چ يریگشکل یموجود و مانع مفقود باشد. مقتض

توانــد یجــاد کنــد و نــه میا» شــناخت«توانــد یبــاال نــه م يأر .)151ش، ص1387، مصــباح( تــوان
کم دو عنصـر پس، دسـتکند. » تیتقو« يااندازه را تا» زهیانگ«تنها قادر است  .جاد کندیا» يتوانمند«

سـت. امـا یبـاال ن ير رأیچ وجه تحـت تـأثیهر عمل (شناخت و توان)، به ه يریگشکل يبرا یاساس
از  یبخشـ یمثل عـدم همراهـ یآن هم تنها در موانع ،ثر استؤدن موانع میدر برچ يباال تا حد يرأ

فرهنـگ جامعـه، از  ی، مشـکالت ناشـیاز موانع، مانند مشـکالت خـارج ياریکه بسیحالمردم. در
ر و تـوان یاز بـه شـناخت، تـدبیـشـوند و نیباال برداشته نم ي... با رأای ياقتصاد يمشکالت ساختار

 باشد. را داشته» فرد اصلح«جه، کارکرد یآوردن نت دستتواند بهینم» فرد مقبول« .ر داردیمد» یقیحق«
و  يانگـاه نقطـه يهابیآس ید برختوانیله، مئو بلندمدت به مس يندین است که نگاه فرآیقت ایب. حق

    را نشان دهد: یبه انتخابات ياپروژه
اسـت یشـود و طالبـان رینـه مینهاد یفرد اصـلح، بـه آرامـ يبه صالح مقبول به جا ياش پروژهیگرا

اد یـز یسـخت يباشند، بلکه به جا یتیریمد يهادانند به دنبال تراز مطلوب ارزشی، الزم نميجمهور
 یعنید کنند؛ یتول یت جعلیرند تا مقبولیگیرا به خدمت م یاسیغات و معامالت سیبلن کار، پول، تیا

    کنند.یها، ضعف خود را جبران ميا نظرسازیو ساختن نظر  یافکار عموم یاز راه مهندس
دارد، دسـت  يت کمتـری، صـالحيگریکه نسبت به د ي، فردبارست و هر یستا نی، اییر قهقراین سیا

 ی، نـوعینـامکتبیو ب یمکتبـگسـترده درون یاسیزند و با معامالت سیخود م يبرا يسازتیبه مقبول
اگـر  نمانـد. یباق یت مکتبیاز هو يگر اثریکه د ییکند تا جاید میت کاذب تولیو مشروع يروانهیم

ست کـه سـبب حـل ین يدر حد يشک ویامد، بیانتخاب فرد صالح به دست ن يبرا یحجت شرع
  شد. ز خواهدیل مشکالت، عامل منحل شدن اعتبار مکتب مطلوب نح يمشکالت شود و به جا
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م، خـائن و ینسـپر يدارد و مـا کـار را بـه و ت وجـودیریمـد يبـرا ياگر فرد بهتر :دیگویپ. اسالم م
دارد،  يشـتریت بیـمقبول یولـ ،دارد يت کمتریکه صالح یاصلح به کس یف جعلیم. پس تعریملعون

 .است یراسالمیغ
  ند:یگویفرد اصلح م يهایژگیدرباره و ،1362آبان  4ر د ینیت. امام خم

انتخاب اصلح براى مسلمین یعنى انتخاب فردى که تعهد به اسالم و حیثیت آن داشـته باشـد و 
چون در مجلس، اسالم تنها کافى نیسـت، بلکـه بایـد مسـلمانى باشـد کـه  ؛چیز را بفهمدهمه

مطلع بـه مصـالح و مفاسـد کشـور باشـد احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و 
 ).197و196، ص18ج ،1389 ،ینیخم موسوي(

فـرد  ییت نهـایـله صالح و اصلح: مطابق منطق قـرآن و عقـل، مقبولئطرح مس یبه مبان یث. نقد فرامکتب
 یدو سنت از سـنن الهـبراساس  ،ن استنتاجید باالتر از فرد صالح باشد. ای، بایاصلح در جامعه اسالم

قُـلْ إِنْ کُنْـتُمْ «و نیـز  )31عمـران، آل ؛643، ص2کافی، ج (» التودد الی الناس نصف العقل«: دن شییتب
 یگـر، مبـانید یک سـنت قطعـیبه  یاکنون با نگاه )٣١عمران: آل»(تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ

  شود.یم ین فرض بررسیا
و خداپسندانه بکنـد،  یثر، تالش منطقؤمن و مؤاگر گروه نخبه، م .ن به دست خداوند استامؤمن يهادل
روز یـو پ ياریـز آنـان را یثر تالش کنند، خداوند نؤمن و مؤم يروهایه کار دست خداوند است. اگر نیبق
  ).249 :بقره» (کَمْ مِنْ فِئَۀٍ قَلیلَۀٍ غَلَبَتْ فِئَۀً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّه وَ اللَّه مَعَ الصَّابِرین«کند:یم
  يت و رابطه آن با کارآمديل مفهوم مشروعي. تحل۲

ت و یاد و در حـد مشـروعیـار زیشود، بسیده مینام »صالح مقبول«ن انتخاب فرد اصلح و آنچه یتفاوت ب
ت صـالح یا عـدم مشـروعیـت یبحـث مشـروع :نجا ممکن است گفته شـودیت است. در ایمشروع عدم

صـالح مقبـول بـا نـامزد  يمـدآت جامعـه و نسـبت کاریـت و بـا واقعثمر اسیو ب یانتزاع یمقبول، بحث
  است. یهیدر برابر بد يان نوشته، شبههیرصالح تطابق ندارد و مباحث ایغ

دگاه فلسـفه اخـالق و یاز د» تیمشروع« ياز معنا يل ابعادیبه تحل ینگاهمین ادعا، نیپاسخ به ا يبرا
» یذاتـ«خالق و فقه، مفصل به بحـث حسـن و قـبح . در مباحث فلسفه اضروري استعه یفلسفه فقه ش

گونـه مکتـب دو ،آنبراسـاس  .)42- 31، ص1377، يزدیشود (مصباح یانسان پرداخته م ياریافعال اخت
ن اسـت کـه یـا يبـه معنـا ییگرا). واقـع53رد (همان، صیگیشکل م» گرارواقعیغ«و » گراواقع« یاخالق
 یثـانشود، مفهوم یده میات سنجیانسان با آن واقع ياریاختنسبت افعال  یست که وقتهدر عالم  یتیواقع
  دهد.یرا نشان م »یارزش منف«ا ی »ارزش مثبت«به نام  يایفلسف
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 .)117، ص1، ج1955، ي(اشـعر گرا هسـتندرواقـعیغ يگذارمکتب ارزش ين منظر، اشاعره دارایاز ا
ات عـالم و یـبـا واقع یقـیحق ینسـبت يدارابوده، شرع را » گراواقع« يگذارع قائل به مکتب ارزشیاما تش

افعـال اسـت (حـائرى » یحسـن و قـبح ذاتـ«قائل بـه رو، ازاینداند. یم یقیمفاسد و مصالح حق يایگو
 یعنـی ؛اسـت» عـدل«ع قائل به ی). تش126- 120، ص1ق، ج1420، یسبحان؛ 5، ص2تا، جی، بيمهرجرد

بر عـالم حـاکم اسـت کـه  ینیقوان و، است دهیآفر» نظام واحد«ه حکمت و تحت یخداوند عالم را در پا
دارد.  یرا در پـ يد و اگر بـر ضـد آن عمـل شـود، مفاسـدیآیبه دست م یاگر به آن عمل شود، مصالح

 .ا ظلـم اسـتیـا مفاسد دارد که مصداق عـدل یدر جهت مصالح  یذات یالعمل، عکسیهر عمل ،نیبنابرا
ن و شـرع هـم، اطـالع دادن بـه انسـان ید يمعنان هم عدل است. پس یازآنجاکه خداوند عادل است، د

  عالم حاکم است.» نظام واحد«که در  یاست از وجود مفاسد و مصالح واقع
ک سلسـله یـن ییتب یاحکام اله یعنیحسن و قبح است؛  يایعت، گوین و شرید يهاگزارهرو، ازاین

، بنـابراینکه حاکم بر عالم است.  يده از نظام واحدیبر ییدر عالم است، نه رفتارها یقیل حقیعلل و معال
ن رفتـار یـدانـد کـه ایخداونـد م یعنی ؛ت استیا حقانیت، همان عدل یمشروع يا معنایعت یشر يمعنا

د یـتول«و » يکارآمد«ل یبا عالم دارد و به دل یقیر و تأثر حقیاست، تأث دهیعت برگزیشرعنوان به خاص که
از  ییا رهـایـدن به آن مصـالح یرس» راه« یعنی ،»شرع«و نام است  کرده ی، آن را به ما معرف»ارزش مثبت

  است. دهیش برگزیآن مفاسد را برا
ـاري اسـت. »مشروعیت«شود که اکنون روشن می ـالم ج ، یعنی راه رسیدن به کارآمدي مثبتی که در نظام ع

شـود. اگـر قائـل برتر و پایدارتر تعبیر می» کارآمدي«، همان چیزي است که در حوزه عمل به »مشروعیت«پس 
ـان .که ذاتاً محال است که عمل نامشروعی، کارآمد باشد فتبه حسن و قبح ذاتی باشیم، باید پذیر گونـه کـه هم

ناکارآمد باشد. همچنین محال است فردي که حق مـدیریت نـدارد، سـبب  ،ذاتاً محال است که عمل مشروعی
  شروع است، ناکارآمد باشد.کارآمدي حقیقی باشد و نیز فردي که براي احراز مدیریتی م

ت از یـبـر وجـوب تبع ،یو نقلـ یکه منطـق عقلـآنجااز: فرد اصلح يریگحرمت کناره یفقه یمبان .و
نـه یاند، اگـر فـرد اصـلح کنـار بـرود، زمکرده» حکم به انتخاب اصلح«ز ین امریولکند و یاصلح داللت م

ـ  یامـر عقلـ«ن، ین خواهد رفت. بنابرایاز ب ،ن مسائل نظامیتریاتیاز ح یکیدر  نقل،تحقق حکم عقل و 
نه نـامزد اصـلح،  رو،ازاینز هست. ینامزد شدن فرد اصلح ن یعنی، امر به لوازم آن؛ »به انتخاب اصلح ینقل

 مصـداق ن کـار،یـرا ایـدارند؛ ز يوه به انصراف ی، حق توصيو يا رقبایان یحق انصراف دارد و نه حام
  است.» هیقفیول یدخالت در حوزه اختصاص«
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  گيريجهينت
سـت، ین یهیبـدتنها نـه اصلح،» فرد« يبه جا ،صالح مقبول» فرد«س بر انتخاب یسور و مقیان قاعده میجر

ا فاسـد. یـنه فرد صالح  ؛نش صالح و فساد استیگزا عدمینش ی، گزن دو قاعدهیمفاد ااست.  بلکه اشتباه
اسـت؛  بخـش مفـاد قاعـدهصلح هم لزوماً تحققکه فرد ا، این نیست سیسور و مقیم یان قاعده عقلیجر

اسـت.  شـدهادیگر، آن است که فرد اصلح برآورنـده مفـاد دو قاعـده ین قواعد و اصول دیا يبلکه اقتضا
، حکـم بـه شـانیاکـه  ییدر جـا ،نین شـود. بنـابرایـیه تبیفقیول يد از سویز باین قاعده نیموارد نقض ا

فـه انتخـاب اصـلح فـارغ یما را از وظ، ینیقین اشتغال یاز ا کس در عدولچیانتخاب اصلح کرد، سخن ه
  کند.ینم

۸۰      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  
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