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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بيان ادله
بود كه براي وظايف تربيتي حكومت وجود دارد و دومين دليل را كه روايي بود شروع كرديم، دليــل اول  ياادلهبحث در 

  آيات مربوط به انبياء بود كه بحث شد،

 مالك اشتر عهدنامهدو.  

بْــنَ  مَالِكَ نَيالْمُؤْمِنِ رُيأَمِ يٌّعَلِهَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ دليل دوم عهد مالك اشتر بود كه در آغاز اين عهد آمده بود كه 
در  ،وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَــا هاخراج ةَيَجِبَاوَلَّاهُ مِصْرَ  نَيحِ هِيْإِلَعَهْدِهِ  يفِالْحَارِثِ الْأَشْتَرَ 

    .ميكنيماين عهد و اين فرازي كه مورد استشهاد قرار گرفته است چند بحث وجود دارد كه بيان 

 مالك عهدنامهبررسي سندي . 1

بحث كرديم و حاصل آن اين بود كه در كتــب  اولين مبحث در استدالل به عهد مالك اشتر، سند عهد بود كه آن را مفصل
    .آمده استبراي آن مرحوم نجاشي  هيناحمده است اما سندي در كتب رجالي و از اروايي اين عهد با سند ني

  مالك عهدنامهتصحيح سند . 2

  ؛تصحيح سند عهد مالك اشتر به دو گام نياز دارد
است، آن را به خود روايتي كه بدون سند نقل شــده اســت متصــل گام اول اينكه اين سند ناپيوسته و سندي كه در رجال 

حقوق و هم عهد مالك اشتر كه دو سند مهم روايي مــا اســت بــا ايــن طريــق  رسالهكه گفتيم اين بعيد نيست و هم  كنيم
 حقوق و عهد مالك اشتر از چيزهاي مشهوري اســت رسالهوجود دارد و راز آن اين است كه  هاآنامكان تصحيح براي 

من بــه عهــد  ديگويميك نسخه داشته كه دست همه بوده و همه به آن واقف و آگاه بودند و اگر نجاشي  القاعدهيعلكه 
ملك اشتر در كتــاب نجاشــي  عهدنامهحقوق يا  رساله كهدرحاليحقوق دارم،  رسالهمالك اشتر سندي دارم يا سندي به 

آورده نشده است ولي به دليل اشتهار آن ال يَبعُد و بل األظهر اين است كه اين سند به چيزي كه در كتب روايي مــا نقــل 
  .شوديمشده است وصل 
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 را اصالح كنيم، بــرخالف ســندي هاآنگام دوم اين بود كه در سند عهد چند مورد اشكال وجود داشت كه بايد به نحوي 
در نجاشــي  مالــك اشــتر عهدنامهبراي سندي كه اما بود،  اشكاليبحقوق در نجاشي آمده بود و آن سند  رسالهكه براي 

محل بحث است كه يكي حسين بن عُلوان كَلبي است، يكي هم سعد بن طريف است كــه از اســبق نقــل كــرده بيان شده، 
 شــودينمكه گفتيم اين موجب تضعيفش  ه يُعرَفُ وَ يُنكَراست، سعد بن طريف را شيخ توثيق كرده است و نجاشي دارد ك

ســعد بــن طريــف توضــيح  دربارهحسين بن عُلوان كَلبي عرض كرديم و مطلبي هم كه  دربارهو لذا با اين دو مطلبي كه 
ابــن  مــثالًروات مشكلي ندارد و همه از بزرگان هستند،  هيبقكه اين سند، سند معتبري شود،  ديآيمداديم قريب به ذهن 

 خاصــه صــحابهبن نباته آمده است كــه از  صبغ، در آخر نيز اجندي عن علي بن هُمام عنِ الحميَري عن هارون بن مسلم
الجَيِّد عن محمــد بــن حســن صــفّار عــن  يابن أباميرالمؤمنين سالم اهللا عليه است. سند مرحوم شيخ هم شايد بهتر باشد 

بنابراين سند نجاشي قابل تصحيح است و سند شيخ هم كمي بــا آن تفــاوت دارد و قابــل  ؛الحِميَري عن هارون بن مسلم
 رســالهحقوق دارد اين است كه در  رساله، تفاوتي هم كه با كنديمتصحيح است. اين دو سند عهد مالك اشتر را تصحيح 

ســند دارنــد كــه اوايــل حقوق فقط مرحوم نجاشي اين سند را داشت ولي در عهد مالك اشتر هم نجاشــي و هــم شــيخ 
حســين بــن عُلــوان كَلبــي و ، منتها آن دو موردي كه محل سؤال بود يعني شوديمسندشان متفاوت است و بعد مشترك 

  تصحيح كرد.  توانيمدر هر دو سند وجود دارد و هر دو را سعد بن طريف 
بايد گفته شود سندها متعلق به اين روايــات اســت و  اوالً؛ شوديماگر اين دو گام برداشته شود عهد مالك اشتر تصحيح 

را تأييــد  هــاتفاوت تــوانينمنسخه بدل داشته باشند كه  هانقلد است كه دو نقل متفاوت بوده باشد مگر در جايي كه يبع
  گفته شده را نيز قبول كنيم اين سند داراي اعتبار خواهد بود.  ايراويكرد و اگر دو 

  مالك اشتر عهدنامهاشتهار . 3

بــه تنهــايي  هانيا، اگر كنديماين تصحيح سند را اشتهار عهد مالك اشتر و خود متن كه يك متن قديم و قيّم است تأييد 
ســند  توثيــق، يعني اشتهار يك روايت به تنهايي موجب ميكنينماستشهار  هانيادر جايي باشند براي تصحيح روايت به 

ما دو سند از نجاشي و شيخ  اين جاسند را تصحيح كند، اما در  تواندينميا مضامين مهم و قشنگ نيز به تنهايي  شودينم
داريم كه قابل اصالح هستند و اين دو نكته يعني اشتهار عهد مالك اشتر و اشتمال اين عهد بر مضامين مهم و مطابق بــر 

كــه  آورنــديممؤيد باشند و اطمينان  تواننديماست،  البالغهنهجدر ديگري كه  ادلهشرعي و مطابقت با  ضوابطشرايط و 
  اين عهد مال اميرالمؤمنين است.
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عهدنامه در كتب روايي در دو جا آمده  كهدرحالي عمومي است به صورتي كه همواره مطرح بوده است. اجواء اشتهار در
  و... العقولتحفاست در 

كتاب شيخ و نجاشــي مراجعــه شــود مالحظــه از وقتي به منابع سابق غير طريق احراز اين اشتهار به اين شكل است كه 
بــه  ياعهدنامــه الســالمعليهاميرالمــؤمنين  نديگويم ،شوديماسمي برده  اهللارحمهك اشتر لد در جايي كه از ماخواهد ش

موجب نوعي اطمينــان  مجموعاً ؛ كهدو و سه چنين چيزي وجود دارد. در كتب مختلفي از جمله در قرن اندنوشتهايشان 
  . شوديمنسبي به اين سند 

را مقايسه كنيد با روايتــي كــه در  -مالك اشتر  عهدنامه -و اينكه سند به نوعي تصحيح شود، ارزشمند است. اين روايت
كــه  ديــكنيمــ، مالحظــه شوديمي جايي و توسط يك راوي كم حديث نقل شده است و آن روايت مبناي يك حكم فقه

  .  اندقائلبراي آن اعتبار  عقال رهيسو در  باشدينمكمتر از آن مالك اشتر  عهدنامه

 مالك عهدنامهبررسي داللي 

  .مطلب بعدي بحث داللي در اين روايت است

  »صالح«مفهوم . 3

  دارد؟  يارهيدااست، اين صالح يعني چه؟ و چه دامنه و  أهلِها استصالحاولين مطلب 

 در لغت» صالح«
، به دليــل اينكــه مفهــوم آن خيلــي وضــوح دارد و ديآينملغوي است كه تعريف دقيقي در خود لغت  يهاواژهصالح از 

 كننــديمــو گاهي وقتي فساد را در لغت معنــا  نديگويمبه آن ضدالفساد  شوديمحداكثر اين است كه در لغت وقتي معنا 
 زدر ارتكا شوديم. چيزي كه شودينمن در مفاهيمي از اين قبيل بسط چنداني در لغت داده ضد الصالح، بنابراي نديگويم

و  شــونديمموصوف  هاآنما جستجو و تشريح كرد اين است كه صالح و فساد به عنوان دو وصف متضادند كه اشياء با 
اجزا  مجموعه، اگر روديممفروض اين است كه يك شئ، داراي حقيقتي است و شرايط و اوصافي دارد و از آن انتظاري 

اين امر صــالح اســت و اگــر در يكــي از ايــن اجــزا و شــرايط و  نديگويمو شرايط جمع باشند و آن انتظار محقق شود 
فساد و صالح و گاهي فساد و صحت آمده است، در اصول  فاسد است. گاهي نديگويممقوّمات آن ضعف و خللي باشد 
، صــحيح انــدكردهوضع شده است و همان جا هم صحيح و فاسد را در كفايه معنــا  اعمنيز داريم كه لفظ براي صحيح يا 
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يــك  از آن بر آن مترتب شود و فساد يعني اينكــه در متوقعهآثار  شوديمكه موجب  شيء بجميعِ أجزائِه وَ شرائطِهيعني 
  يا چند جزء و شرط از آن خللي داشته باشد. 

كــه حــداقل انتظــار از شــيء را  شــرايطياجزاء و  مجموعهباالتري از صحت است. به  درجهكمال بايد توجه داشت كه 
است كــه موجــب  يااضافه. كمال چيزهاي نديگويماجزاء صحت  ،شوديمدرست  هاآنبا  ئش و ماهيت كنديمدرست 

  .شوديمارتقاء آن 
  .رديگيمپس در لغت صالح شيء همان صحت شيء است و در مقابل فساد شيء قرار 

 در قرآن» صالح« واژهكاربرد . 4
است مانند اصالح، صلح، صــالح، صــالحات، صــالحين كــه  كار رفتهبه صحت در قرآن و روايات  واژهاين واژه بيش از 

  .  اندآمدهبه تعابير مختلفي در قرآن  هانيا

 بر كمال» صالح«شمول يك. 

عمل صالح، يعني عمل تــام و وقتــي  مييگويممعناي صالحي كه در قرآن آمده است همان معناي لغوي است يعني وقتي 
انسان صالح، يعني شخصيتي كه تام و كامل است، منتها در فضاي بحث ديني و قرآني براي مصداق اين صــالح  مييگويم

وقتــي عمــل صــالح  مينيبيم ميكنيمكه وقتي به قرآن مراجعه  كنديمه ما خيلي كمك و كمال، قرآن مطالبي دارد و اين ب
يعني آن عملي كه مطابق با موازين شرعي است و در كمال و سعادت انسان مؤثر اســت، منتهــا در كــاربرد  شوديمگفته 

چون اعمال و افعالي كه بر حســب  شوديمكمال را هم شامل  شرايطصحت ندارد بلكه  شرايطقرآن صالح اختصاص به 
واجبات يا ترك محرمات است و بخشي مستحبات و مكروهات است، وقتي صحت  هاآن، بخشي از ميدهيمشرع انجام 

  .، صالح هم به يك معنا شايد همان باشدروديمذهن بيشتر به سمت حداقل واجبات و محرمات  مييگويم

  فراتر از تكاليف واجب و محرم ؛ »صالح«دو. 

، كمي فراتر از تكاليف واجــب و باشدو چه وصف از شخص  قرار گيرداما در اصطالحات قرآني صالح چه وصف عمل 
، اين اختصاص به واجبات ندارد بلكــه نمــاز شــب نيــز عمــل آمنوا وَ عملوا الصالحات ديگويممحرم است، يعني وقتي 

اطالق شده است و صالحين و صالحات هم كــه گفتــه  غير واجبصالح است و در قرآن عمل صالح بر بسياري از اعمال 
، از اين جهت است كه در لغت تفصيل چنــداني نــدارد، شوديمدر ضمن خود، اوصاف كمال شخص را نيز شامل  شوديم

  .به آن نزديك شود توانديمتا حدي  فرض كنيماصولي و فقهي اگر صالح را با صحت يكي  يهاليتحلو در اصول 
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  »صالح« واژهسه. عموميت 

است، هم به عنوان وصــف افعــال، يعنــي  كاررفتهبهصالح خيلي  مينيبيمسوم اينكه وقتي در آيات و روايات وارد شويم 
 دامنــه. در كاربرد قرآني و روايي غير صالحينعمل صالح و عمل فاسد و هم به عنوان وصف اشخاص، يعني صالحين و 

مســتحبات و نوافــل و زائــد از  حوزهاز اوصاف الزم و واجب و ضروري در فعل يا اشخاص است، بلكه  اعمشمول آن 
  .اهلش را صالح كن ديگويموصف اهل است كه  صالح» صالحَ أهلِهااست«در  مثالً؛ شوديمحد ضروري را نيز شامل 

عمل صالح يا شخص صالح دو اصطالح دارد: گاهي صالح يعني حداقل آنچه كه الزم است بــراي اينكــه عمــل  نيبنابرا 
كامل باشد و در جهت صحيح سعادت قرار گرفته باشد، يا آنچه كه براي شخص سعادتمند الزم اســت وقتــي حــداقل را 

  .روديمو اشمل نيز به كار  صالح است، ولي گاهي صالح در معاني اضافه و معناي اوسع نديگويمدارد، 

 عقاليي و ؛ مفهومي عرفي »صالح«. 4
نظير سؤالي است كه در مكاسب محرمــه بحــث كــرديم، در مكاســب  شوديممطرح  اين جابا اين مقدمات سؤالي كه در 

رجس و باطل بحث كرديم و گفتيم باطل و رجسي كه در قرآن آمده است، آيا باطــل و رجــس  واژهمحرمه راجع به دو 
 ديــگويمــشرعي است يا باطل و رجس به معناي عرفي عقاليي است؟ دو نظر وجود دارد؛ ممكن است بگــوييم وقتــي 

، يعنــي الكم بيــنكم بالباطــلال تأكلوا أمــو مييگويم، يا وقتي دانديميعني چيزي كه شارع آن را پليد  إجتنبواالرّجس
چيزي كه شارع آن را باطل به حساب آورده است. اين يك احتمال در اين دو آيه بود كه گفتيم اگر اين احتمــال باشــد 

. احتمال ديگر ايــن بــود كــه باطــل و رجــس مفهــوم كندينماين دو آيه تأكيد احكام ديگر است و مطلب جديدي بيان 
، در بــرديممواردي كه شارع مفهوم عقاليي به كار  همهمنتها در  ديگويمان مفهوم عقاليي عقاليي دارد و قرآن نيز به هم

  .كنديممصاديق تصرفاتي 
ممكــن اســت بگــوييم مقصــود از أهلِها  استصالح ديفرمايمنيز عين همان سؤال وجود دارد، وقتي حضرت  اين جادر 

دنبال كنيد تا متخلق به آن  هاآنصالح اهل، صالح شرعي است، يعني تربيت ديني است، يعني آن معيارهاي ديني را در 
يك مفهوم عرفي و عقاليي است منتها شارع معيارهاي خــود را در  اين جامعيارها شوند. ممكن است بگوييم صالح در 

  جانده است.ضمن اين مفهوم عقاليي گن
العُرفــي وَ  يصالح بما لَهُ بِمَعنَــيعني  اين جاصالح در  مييگويمو  ميكنيممعناي دوم را قبول  القاعدهيعلما  اين جادر 

و صالح سازي مردم مصر باشــد، ايــن  سازيسالممالك را موظف كردم درصدد  ديفرمايماست، وقتي حضرت  العُقاليي
متفــاوتي دارد، منتهــا شــارع حتمــاً آن  يهادامنــهصالح و سالمت اهل مصر و جامعه يك مفهوم عقاليي دارد و ابعاد و 

صالح أهلها يعني صالحي كه عقــال آن را صــالح  ديگويممضامين ديني خود را هم ضمن اين ملحوظ كرده است، وقتي 
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صــالح  ايــن جــاگاهي كه شارع در آن توجه دارد. از اين جهت است كه اگر ما بگــوييم صــالح در ن اضافه، به داننديم
و  هاتبصرهصالح عقاليي است با  اين جا، ولي اگر بگوييم صالح در كنديمجمع و جورتري پيدا  رهيداشرعي است يك 

، گرچه حتــي اگــر شوديمشريفه و عهد مالك اشتر كمي اوسع  جملهداللت اين  دامنهكه شارع در آن دارد،  ييهاتكمله
خيلــي  هاآنابعاد ديگر زندگي را در نظر دارد، از اين جهت معناي  همهصالح شرعي هم بگيريم با توجه به اينكه شارع 

 افهاضــولي به هر حال به لحاظ فني و اصولي صالح همان معناي عرفي و لغوي اســت منتهــا بــه  شوديمبه هم نزديك 
  مالحظاتي كه شارع دارد. 

 نسبت بين صالح شرعي و عرفي 

كــه شــارع هــم  دانديميعني گاهي عرف چيزهايي را جزو صالح شخص ؛ عموم و خصوص من وجه است هاآننسبت 
كه شــارع آن را  داننديمگاهي عرف اموري را جزء صالح جامعه  ؛ وهمان را قبول دارد مثل اخالق عمومي و اجتماعي

افــراد در  يهــايريــگنبايد در موضــع  ديگويم مثالًتخطئه كرده است مانند برخي چيزها كه در حقوق بشر وجود دارد 
  مسائل اعتقادي و ديني افراد تفاوت گذاشت. 

بــه ابــواب  – انــدمنطبقعرف و شرع باهم  ،در اكثر مسائلزيرا  ديآينمتخصيص اكثر پيش  البته بايد توجه كرد كه اينجا
  .-و معروف و منكر مراجعه شود با نفسجهاد 

صالح به مفهوم عقاليي است ولي با مالحظاتي كه شارع در آن اعمال كــرده اســت، يعنــي  مييگويم اين جاپس ما در  
 محــدودهاين صالح نيست از  ديگويمصالح است با مالحظاتي كه شارع دارد و اگر در جايي شارع  ءآنچه كه عندالعقال

داللــت وارد  محــدوده، آن در دانــدينمــولــي عــرف آن را  دانديم، يا اگر چيزي را شارع صالح شوديمداللت خارج 
   .شوديم

وَ لــيسَ  عقالوَ  عرفابنابراين صالح عرفي و صالح شرعي عموم و خصوص من وجه دارند، يك قسم آن است كه صالحٌ 
دو قســم  مييگويمي نيست. يك قسم ديگر مورد اجتماع است. ما ، يعني صالح شرعي است ولي صالح عرفشرعاًبصالحٍ 

كه اين دو مشــمول  شرعاً، يا اينكه صالحٌ شرعاًو  عرفااز اين اقسام مشمول صالح است، آن دو قسم در جايي كه صالحٌ 
اما چيزي كه صالح عرفي است كه شرع آن را قبول ندارد مشمول اين دليل نيست البته چون اين صــالح ؛ اين دليل است

، اينكه بگويد حقوق بشــر شوديمچيزهايي كه صالح عرفي مشمول آن  همهبه معناي عقاليي است اصلش اين است كه 
دليــل نباشــد، اطــالق آن را شــامل  اگر و خواهديميا فالن كنوانسيون جزو مقوّمات صالح و سالمت جامعه است دليل 

الحات، صــالحات إلّا الذينَ آمنوا وعملوا ديگويمالصّالحات قرآن نيز همين طور است، وقتي  . عَملواشوديم يعنــي  الصــّ
يعنــي هــر چيــزي كــه ؛ است كه شارع در آن انجام داده است يايدستكارصالحات عقاليي منتها اين معناي عقاليي با 
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ميگويند صالح اســت، مگــر  عقال بما هم عقالصالح عقاليي است و نه عرفي كه از حيث فسادش به آن مبتال شده است. 
  بداند. تياصالحاينكه شارع تخطئه كرده باشد. يا شارع آن را جزء 

، چيــزي كــه دانــديممردمان و شهروندان و عموم جامعه  ستهيشاپس صالح يعني چيزي كه عرف و عقال آن را از امور 
هاي سالمت، رشــد و ســداد شاخص .داننديمسالمت جامعه  يهاشاخصو ضوابط و  شرايطعقال بما هُم عقال آن را از 

شود، بخشي از آن، توسعه فرهنگــي اســت. . وقتي بحث توسعه ميشوديك جامعه، كه امروزه خيلي هم روي آن كار مي
يك شــخص  ديگويمچيزي است كه عرف  همه شوديمصالح اهل گفته  يوقت اقتصادي و توسعه اجتماعي است.توسعه 

مگر چيزهايي كه شارع بگويد جزو عناصــر و  شوديمرا داشته باشد كه اين مشمول صالح  هايژگيودر جامعه بايد اين 
  نيست و بايد كنار گذاشته شود. هاشاخصمقومات و 

آن اين است كه اطالقي در اين وجود دارد يعني اگر عقال چيزي را خــوب  دهيفاو  شوديمآن خيلي به هم نزديك  جهينت
أوفوا ، مانند شوديميعني با همين جمله شرعي  شوديمولي در شرع چيزي راجع به آن نباشد، آن را هم شامل  داننديم

آن  أوفوا بالعقودقبول كرديم و هر چه كه عقال آن را عقد بدانند،  ما چيزي را كه بين عقال است ديگويماست كه  بالعقود
شرعي است در ايــن جملــه هــيچ اطالقــي  استصالح. در اين جا اگر بگوييم شوديمو با همين شرعي  شوديمرا شامل 

وجود ندارد و بايد ببينيم شارع به چه چيز صالح و به چه چيز فساد گفته است، ولي اگر گفتيم اين جمله عقاليي اســت، 
چون اطالق دارد و به اين ترتيب اين جمله هم شــمول بــااليي  كنديمعقاليي را شرعي  صالحه يهاسنت همهخود اين 

براي مواردي كه شك داريم كه شارع اين صالح عقاليــي و عرفــي را قبــول  كنديمهم اينكه اطالقي پيدا و  كنديمپيدا 
  ندارد.دارد يا 

       از تربيت ديني اعم» صالح«. 5

آن اســت، يعنــي  متــيقنديگر اين است كه اين صالح اختصاص به تربيت ديني به معناي خاص ندارد گرچه قــدر  جهينت
تربيت اعتقادات مردم و تقيّدشان به عبادات و احكام و آداب شريعت مقوّم صالح است، ولي صالح اهل ايــن اســت كــه 

 يهاســاحتبنــابراين ؛ رديــگيمــمردم سالم باشند، حتي اگر شارع دليل خاص ديگري هم نداشته باشد، اطالقش آن را 
باشد، هم ساحت اعتقادي، هم ساحت عبادي، هم قلمروهاي اجتمــاعي، هــم در اين جمله نهفته  توانديممختلف تربيت 

  .هانياقلمروهاي اقتصادي، هم سالمت جسمي و بدني و امثال 
      

 


