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Abstract  
Based on inferences from narrative resources and statements by Imāmiyah jurists, the present study aims to 

explain the significance and position of three important principles in the realm of politics and government, 

and also display their priority over some other principles in this regard. The method of study is descriptive 

analysis and the results showed that in juristic heritage, there are some regulations to set the hierarchy of 

principles compared to one another and although each of them per se cannot be determinative, a set of them 

can lead us to some criteria. Besides, in Shi’ite political jurisprudence, three principles named maintenance 

of the epicenter of Islam (Beyzat al-Islam), maintenance of Islam, and maintenance of blood and life have 

priority over some other ones in the realm of governance; however, the first mentioned principle is 

dominant over the two others. Although there are some regulations for the prioritization of principles, time 

and place circumstances and requirements in some levels can have profound impact on this hierarchy. 
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چکیده

ضمن تبیین اهمیت و جایگاه ، گیری از بیانات فقهای امامیه پژوهش حاضر بر آن است تا براساس استنباط از منابع نقلی و با بهره
سیاست و حکومت  ۀبرخی از قواعد دیگر در حوزاولویت این قواعد را نسبت به ، سیاست و حکومت ۀحایز اهمیت در حوز ۀسه قاعد

بندی قواعد نسبت به  ضوابطی برای رتبه، تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در تراث فقهی -نشان دهد. روش پژوهش توصیفی
تی دست یافت. توان به مالکا لیکن از مجموع آنها می، کننده نباشد ولو آنکه هر یک از آنها به تنهایی تعیین، یکدیگر وجود دارد

بر سایر قواعد در این عرصه ، حفظ حرمت دماء و نفوس، حفظ نظام، اسالم ۀحفظ بیض ۀسه قاعد، همچنین در فقه سیاسی شیعه
رغم وجود  اسالم بر دو مورد دیگر حکومت دارد. علی ۀحفظ بیض ۀگانه نیز قاعد حاکمیت دارند؛ هرچند که در میان این قواعد سه

تواند در تقدم و تأخر هر یک از قواعد بر  شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی می، در برخی سطوح، دی قواعدبن ضوابطی برای رتبه
  تأثیرات عمیقی بر جای بگذارد.، یکدیگر
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مقدمه.0

درصدد استخراج احکام فقهی ، بویژه در خصوص مسائل مستحدثه، مطالعاتی فقه سیاسی ۀدر حوز
، گشا باشد؛ چرا که این قواعد تواند گره گیری از قواعد فقهی می بهره، مسایل مطروحه در آن حوزه هستیم

خی از بر، باشند. هرچند در تراث فقهی شیعه احکامی کلی هستند که بر مصادیق متعددی قابل تطبیق می
حتی در قالب ، های منابع معتبر فقهی سیاست و حکومت مورد اشاره قرار گرفته و از ظرفیت ۀمسایل حوز
با رویکردی ، لیکن پردازش بسیاری از آن مطالب در آثار فقهای نامدار شیعه، بهره گرفته شده قواعد فقهی

اسالم و بلکه  ۀت از احکام اولیحکوم، سیاسی و حکومتی به فقه همراه نبوده است. در روش فقه حکومتی
، بسته به نوع حکومت، شود و احکام فقهی در ابواب مختلف مقدم بر تمام آن احکام در نظر گرفته می

شود. نقش قواعد فقهی بویژه در چنین رویکردی و بویژه در تحلیل فقهی مسایل  دستخوش تغییر می
 بدیل است.  نقشی بی، مستحدثه

، بحث از تزاحم قواعد، ها و مسائل سیاسی چالش، فقهیه در حل معضالتبا مطرح شدن نقش قواعد 
حاکم بر  ۀتزاحم قواعد با یکدیگر است و تا ضابط ۀصحن، سیاست ۀیابد؛ چرا که صحن اهمیت افزونی می

از ، این قواعد روشن نگردد و مالکی برای اولویت هر یک از این قواعد بر دیگری در نظر گرفته نشود
 ای وافی برد. توان بهره گونه مسایل نمی قواعد برای حل آنظرفیت آن 
ها پرداخته شود تا راهی  رو در پژوهش حاضر تالش گردید به زوایایی از بحث آن ضوابط و مالک از این

به سوی حل تزاحمات احتمالی قواعد گشوده شود. بدین منظور پس از توضیحی پیرامون مفهوم قاعده 
های تقدم یک قاعده بر قاعده دیگر  توان براساس آنها به مالک خواهد شد که میبه ضوابطی اشاره ، فقهی

بویژه ، دست یافت و در ادامه به قواعدی در این حوزه اشاره خواهد شد که در تزاحم قواعد در حوزه سیاست
ها بر کنند و منطق حاکم بر اولویت هر یک از آن بر سایر قواعد ترجیح پیدا می، با رویکرد فقه حکومتی

 دیگری به بحث گذاشته خواهد شد. 
به تزاحمات ، بحث از قواعد فقهیه مسبوق به سابقه بوده و حتی در مواردی، هرچند در تراث فقهی شیعه

نخواهیم توانست به حکم بسیاری از مسایل در ، لیکن با آن سطح از بحث، این قواعد نیز اشاره شده است
در ، نیاز است ابعاد مختلف این مسأله، دست یابیم؛ لذا، آن هم با رویکرد حکومتی، سیاست ۀحوز

گیری از همان آثار  پژوهشی مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش تالش شده است با بهره
 ابعاد این مسأله بیش از پیش روشن گردد. ، سنگ فقهای پیشین و نیز استفاده از منابع معتبر فقهی گران
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قاعده.تعریف2

در . ( 965ص ،9 ق: ج5050، )ابن منظور قاعده در لغت به معنای بنیان و اساس چیزی آمده است
ِإْذ »همچون ، آیاتی از قرآن کریم ِإْسماعِ یم  اْلَقواِعَد ِمَن اْلبَ یْرَفع  ِإْبراِه یَو ِم یِت َو َك َأْنَت السَّ ا ِإنَّ ْل ِمن  نا َتَقبَّ ع  یل  َربَّ

ِذ »و  (5.3، )بقره «م  یاْلَعلِ  نْ  یَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَأتَ یَقْد َمَکَر الَّ ْم ِمَن اْلَقواِعِد َفَخرَّ َعلَ یالله  ب  ْقف  ِمْن َفْوِقِهْم یاَنه  ِهم  السَّ
م  اْلَعذاب  ِمْن َح  وَن یَ ث  الیَوَأتاه  ر   این لفظ به همان معنای لغوی به کار رفته است. ، (6.، )نحل «ْشع 

ی هستند که در ابواب گوناگون فقه مورد استفاده قرار آ، از قواعد فقهی اما منظور ن دسته احکام کل 
ی هستند می و براساس  بوده منطبق، باشند می که تحت آنها مندرج یاتیبر جزئ، گیرند و از آن جهت که کل 

به شرعی  ۀکلی هستند که از ادل   احکامن دسته از واعد فقهیه آق، پسافت. یات را دریتوان حکم جزئ یآنها م
برای دستیابی به احکام شرعی الهی از ، و در حقیقت دست آمده و بر مصادیق و جزئیات قابل تطبیق است

البته باید توجه داشت که مالک قاعده بودن  .(1ص، 5ق: ج.509، )رک: بجنوردی شود آنها استفاده می
و از آن فروعات متفاوتی متفرع  بودهای باشد که بر مصادیق متعدد منطبق  یک چیز آن است که امر کلی

جمعی ) گردد و در این جهت فرقی نیست که آن قاعده فقط در یک باب جاری گردد و یا در ابواب مختلف
 . (4ص ،5ق: ج50.1، از نویسندگان

، با قواعد اصولی در این است که قواعد اصولی تفاوت قواعد فقهیاز آنچه گفته شد مشخص گردید 
امر در  ۀظهور صیغ ۀمانند قاعد، شوند طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفته میقواعدی هستند که در 

«. قاعدة الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، اشتراک عالم و جاهل در تعلق احکام شرعی ۀقاعد، وجوب
 به حکم مصادیق پی برد.، توان به مدد آن فقهی یک حکم کلی شرعی است که می ۀاما قاعد

فقهسیاسیبندیقواعددرت.ضوابطاولوی4

که در اینجا به برخی از آنها دخیل هستند ای از ضوابط  مجموعه، دیگر ۀبرای تقدیم یک قاعده بر قاعد
  .شود اشاره می

ت و ، از طرز بیان قرآن در مواردی (5 توان متوجه شد که یک قاعده تا چه حد   معصومین)ع( می ۀسیرسن 
برای درک میزان شدت اهتمام شارع به انجام یا ترک یک به عنوان نمونه . داردبرای شارع مقدس اهمیت 

بشارت دادن به پاداش در قبال انجام آن عمل و یا  ۀبیان آن حکم در نصوص دینی و نیز نحو ۀبه نحو، عمل
توان  میشدت انزجار شارع نسبت به انجام آن عمل و در نتیجه مجازات سنگین در قبال انجام یک عمل 
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، هم نه یک باب آن، کفار بر مسلمین در نصوص دینی ۀنحوه بیان در خصوص نفی سلط مثالً کرد. اشاره 
 له است.أحاکی از اهتمام شارع نسبت به این مس، بلکه در ابواب و مسائل گوناگون

متوجه توان  می، براساس کثرت و تعدد آیات و روایاتی که برای یک قاعده وجود دارد در مواردی نیز (.
بویژه آنکه این تعدد بیانات شامل ابواب و مسائل فراوان گردد. از این ، آن قاعده در نزد شارع شد اهمیت

کند. به عنوان  توان استنباط کرد که شارع مقدس هدف مهمی را از آن حکم دنبال می کثرت بیانات گاهی می
در ابواب  -مصداقی بر اثم به قدری برای شارع مهم است که به صورت کلی و به صورت ۀاعان، مثال

توان به اهمیت  می، بدان پرداخته شده است. از این حجم نصوص، هم در آیات و هم در روایات -مختلف
از جهت ، ای بدیهی است اگر مستندات قاعده پی برد.دیگر جایگاه چنین حکمی در مقایسه با احکام 

در این ، هتمام بسیار شارع به آن استا ۀدهند ای باشد که نشان گونه به، یکیفیت بیان و هم از جهت کم  
ای حاکم ساخت که تا این حد  مورد اهتمام شارع  توان آن قاعده را بر قاعده با اطمینان بیشتری می، صورت

  نبوده است.
توان دریافت که مصالح دینی و معنوی بر مصالح مادی و دنیوی  می، های اسالمی از تحلیل آموزه (9

از ضروریات زندگی است و ، توجه به مصالح مادی و دنیوی، توضیح که از نظر اسالماولویت دارد. با این 
مصالح مادی و دنیوی نیز برایش حائز اهمیت ، گونه که به مصالح دینی و معنوی توجه دارد دین همان

ا هرگاه این مصالح با هم تزاحم پیدا کنند   بر مصالح دنیوی است. مقدممصالح دینی و معنوی ، است؛ ام 
مصالح  ۀکنند ای تأمین دیگر آن است که اگر قاعده ۀاز جمله معیارهای حکومت یک قاعده بر قاعد (0

کند؛ چرا که مصالح جمع  اولویت پیدا می، ای که متضمن تأمین مصالح فردی است بر قاعده، جمعی باشد
از اهمیت ، یل خاصبه دال، اهمیت جان یک فرد، مگر آنکه به دلیل ثانوی، بر مصالح فرد اولویت دارد

حفظ  ۀجان جمعی از افراد اولویت یابد. از همین روست که بسیاری از قواعد فقهی که در تزاحم با قاعد
 ،5 ق: ج50.1، فی مازندرانیی)رک.: سشوند  کنار زده می، گیرند نظام به منظور بقاء نوع انسان قرار می

بحث سپر قرار دادن اسیر مسلمان ، اند بحث کرده. از جمله مواردی که فقها در این زمینه از آن (1.-1ص
به منظور غلبه بر مسلمین در هنگام درگیری و جنگ است. در اینجا نیز مصلحت جمعی مسلمین بر 

اگر پیروزی در جنگ منحصر به کشتن آن اسیر مسلمانی است که به عنوان ، مصلحت فرد غلبه دارد؛ لذا
 توان آن اسیر مسلمان را به قتل رساند جمع مقدم شده و می مصلحت، در این صورت، سپر قرار داده شده

کننده  مینأکند که ت حکمی را مقدم می، عقالً ، هر انسانی، . پس(64ص ،5.ق: ج50.0، نجفی)رک.: 
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ها نفع و  بخش بیشتری از انسان، مین مصالح عمومی و اغراض اجتماعیأکه با ت مصالح جمع است؛ چرا
توان  دار برای یک فرد خاص را نمی نظام به بهانه عمل به یک حکم مصلحت اختالل، برند. لذا بهره می

  پذیرفت.
ن ای تزاحم پیدا کند که متضم   ن حفظ جان باشد و آن قاعده با قاعدهای متضم   اگر عمل به قاعده (1

 حفظ جان بر حفظ مال اولویت دارد.که عقاًل بدیهی است ، حفظ اموال است
ل مصلحت آن است که تا زمانی که امکان تحصیل مصالح حداکثری وجود از جمله استلزامات اص (6

تشکیکی و دارای سلسله مراتب مختلف است. در ، نباید به مصالح حداقلی تن داد و اساسًا مصلحت، دارد
مسلمین ، مؤمنین ۀن مصلحت بیشتری برای جامعای تن داد که متضم   صورت تزاحم قواعد باید به آن قاعده

 به اقل   ءاکتفا ۀقاعد، و مهم اهم   ۀاست. از دل این اصل است که قواعدی همچون قاعد و حتی بشری
 شود تولید می، المیسور الیسقط بالمعسور، ما الیدرک کله ال یترک کله، درها(ر بَق المعاذیر )الضرورات تقد  

ت ص در موضوعاها منوط به تخص   . البته بدیهی است که سنجش مصلحت(63ص :.594، )شریعتی
 توسط کسی است که درصدد اتخاذ تصمیم در یک مصداق مشخص است.

، دولت اسالمی همواره با مسائلی مواجه خواهد بود که در آنها، سیاست خارجی ۀبدیهی است در عرص
به آن ، ر و ترددالزم است برای رفع تحی  ، گونه موارد شود. در این میان مصالح و مفاسد تزاحم ایجاد می

همواره باید به حکمی عمل کرد که مصلحت باالتری ، ه مصلحت بیشتری دارد. پسحکمی عمل کرد ک
دولت اسالمی ، تری دارد. به بیان دیگر ویت مصلحتی باشد که اهمیت کمقامر مستلزم ت که اینولو این، دارد

ر آنجا که این امر آن است که د ۀباید همواره به دنبال تأمین حداکثر مصالح برای کشور اسالمی باشد و الزم
به آن مصلحتی تن دهد که منافع بیشتری را متوجه کشور ، امر دوران بین دو مصلحت بزرگ و کوچک است

 کند. اسالمی می

 :ذکر شده به دو نکته توجه داشت های البته باید در خصوص مالک
ناظر به ، گردیدکه در اینجا به مواردی از آنها اشاره ، دیگر ۀمالکات تقدیم یک قاعده بر قاعد ،نخست

، حکم تقدم هر یک از این موارد، ط خاصیو براساس شرا، ط ثانوییاما در شرا، است و اولیه ط عادییشرا
لکن در آن صورت نیز باید به مالکات توجه نمود و تزاحم قواعد را در چارچوب شرایط ، گردد متفاوت می

 ثانوی برطرف کرد. 
ای  قاعده، نباید فقط یک مالک را در نظر گرفت و بر آن اساس، در هنگام رفع تزاحم میان دو قاعده ،دوم
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تواند در  مالکاتی که می ۀبه کلی، دیگر مقدم ساخت؛ بلکه الزم است در هنگام حل رفع تزاحم ۀرا بر قاعد
به دنبال داشته  متفاوتی ۀتواند نتیج می، توجه نمود؛ چرا که غفلت از یک مالک، رفع تزاحم مؤثر باشد

الزم است شواهد و قرائن مختلف را دید و از ، دیگر ۀدر هنگام ترجیح یک قاعده بر قاعد، ابراین. بنباشد
به نظر متقنی رسید و آنگاه براساس نگاه جامع به تمام ، حیث اهمیت هر یک از این مالکات بر دیگری

دیگر مقدم نمود. بدیهی است به هر میزان بتوان از شواهد و قرائن  ۀیک قاعده را بر قاعد، مالکات تقدیم
توان به  دیگر می ۀاطمینان بیشتری نسبت به تقدیم یک قاعده بر قاعد، بیشتری در این زمینه بهره گرفت

  دست آورد.
در خصوص ضوابط تقدم یک قاعده یا حکم بر قاعده یا حکم دیگر تصریح  فوائد االصولصاحب 

باید آن حکمی را مقدم کرد که ، در صورت تزاحم دو حکم که زمان امتثالشان هم یکی است که کند می
تصریح ، توان به میزان اهمیت یک حکم پی برد اهمیت بیشتری دارد. اما در خصوص اینکه چگونه می

ا کان فم، ستفاد من األدلة و مناسبة الحکم و الموضوعیما   باختالف  ختلفیة یو مسألة األهم»کند:  می
م علی کل  شیضة اإلسالم یلحفظ ب اس ، ء یقد  ل یکما ان  ما کان من قب، رهیقدم علی غیو ما کان من حقوق الن 

ماء و الفروج  م علی غیالد  ا ف، رهیقد  حتاج إلی مالحظة المورد و مالحظة یة یما عدا ذلك فاستفادة األهمیو ام 
 .(991ص ،5 : ج5936، )کاظمی خراسانی «األدلة

بندیقواعداسالمدراولویتۀحفظبیضۀقاعد.جایگاه3

اصل لزوم ، حاکم است، چه در ابعاد داخلی و چه خارجی آن، از جمله اصولی که بر سیاست دینی
از آن ، . اسالمباشد میصیانت و حفاظت از اساس اسالم و تالش در جهت جلوگیری از به خطر افتادن آن 

بر تمام ادیان و مکاتب علو  دارد. براساس ، ترین دین آسمانی است جاودانه و کامل، جامع، رو که دین خاتم
ْساَلم  »: یابد اسالم بر همه ادیان علو دارد و چیزی هم بر اسالم علو  نمی، فرمایش پیامبر اکرم)ص( و َو ی  اإْلِ ْعل 

علو  و برتری دارد و لذا نباید اسالم بر سایر ادیان ، (50 ص ،6.ق: ج50.1، )حر  عاملی« هیْعَلی َعلَ یاَل 
تنها طریق ، پس از نزول دین مبین اسالم، های ادیان الهی داد؛ چرا که براساس آموزه را استیالی بر آن ۀاجاز

 همین دین خواهد بود. ، سعادت و هدایت
به ، اساس و کیان اسالم، تالزم است حراست از عز  ، الملل سیاست خارجی و روابط بین ۀدر حوز

نهدر، هموارهشود که چنین عزتی  ناپذیر محوریت یابد. از منابع اسالمی استفاده می ءعنوان یک اصل استثنا
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هحضرتفاطمبهتعبیرپذیریاست.جهادیونفیسلطهحیۀبلکهدرگروحفظرو، انفعالوخودباختگی
برایعزتاسالمقراردادهاست، زهرا)س( خداوندفریضهجهادرا ه    َفَرَض »:اساسًا رًا ِمَن یَتْطِه   َماَن یاإْلِ   اللَّ

اَلَة َتْنزِ  ْرِك َو الصَّ َکاَة زِ یالشِّ ْزِق َو الصِّ  یاَدًة فِ یهًا َعِن اْلِکْبِر َو الزَّ ْخاَلِص َو اْلَحجَّ َتْسنِ یاَم َتْثبِ یالرِّ ِن َو یًة ِللدِّ یتًا ِلْْلِ
ْمَر ِبالْ 

َ
ْساَلِم َو اأْل ًا ِلْْلِ ةِ اْلِجَهاَد ِعز  وِف َمْصَلَحًة ِلْلَعامَّ  (. ..ص، 5 ج )همان: «َمْعر 

دانان  یاد شده است. برخی لغت« اسالم ۀبیض»از اساس و کیان اسالم به ، در ادبیات دینی مسلمین
، .5 ق: ج5050، دیی)زب اند اسالم را مترادف با دفاع از جماعت مسلمین پنداشته ۀدفاع از بیض، عرب

 اند ه گذاشتهو بر این اساس برخی از فقها نیز بر این معنا صح   (5.3ص ،3 ج ق:5050، ؛ ابن منظور..ص
 ۀ. میرزای قمی در تعریف این واژه آورده است که مراد از خوف از بیض(39.ص ،1 ق: ج50.3، زیی)تبر

کن شدن هر  کن شدن اسالم بوده و چون ریشه و ریشهاستیصال ، بین رفتن اساس خوف نسبت به از، اسالم
مات اصلی آن است به ریشه چیزی خوف از آن چیزی است ، اسالم ۀلذا مراد از خوف از بیض، کن شدن مقو 

اگر کفار ، به تعبیر ایشان (. .93ص ،5 ج ق: 5059، رزای قمییمباشد ) که قوام و قیام اسالم به آن می
است را به زیر اسالمی  ۀحاکم مسلمین را که در حکم رأس جامع، درصدد پایین کشاندن اسالم برآیند

در ، اند. سلطان اسالم دانسته« اسالم ۀبیض» ۀرا معادل واژ« مجتمع»و « اصل»فقها تعبیر ، لذا، کشند می
ی از جمله فقهایی است که  حقیقت ارکان اسالم و مسلمین را مجتمع می سازد )همان(. ابن ادریس حل 

ییابن ادر) داند  می، «مجتمع اإلسالم و أصله»از:  را عبارت« اسالم ۀبیض»  . (0ص ،. ج ق: .505، س حل 
سیاست خارجی و  ۀاحکام در حوز قواعد واز جمله احکامی است که بر ، وجوب حفظ اساس اسالم

مصالح بیشتری را برای مسلمین تأمین خواهد ، ؛ چرا که اجرای این حکمت داردالملل حاکمی   روابط بین
از اصول بنیادین و غیرقابل ، اسالم ۀحراست از بیض کاشف الغطاء صراحت دارد که اصل عبارات. کرد

ها أموالهم ین ت صرف فیمصلحة للمسلم یو أ»و هیچ مصلحتی باالتر از این مصلحت نیست:  ء بودهاستثنا
األمر عنه من حفظ  یمحل  أولی لصرف مال األنفال مع غنی ول یو أ، أعظم من حفظ دمائهم و أعراضهم

، 0 جق: ..50، الغطاء کاشف) «ة مذهبهمیو تقو، ن و أعراضهمیلمسلمو حفظ دماء ا، ضة اإلسالمیب
ه و مناسبت ، (. میرزای نائینی نیز در بحث مالک اهمیت یک حکم بر حکم دیگر.05ص آن را منوط به ادل 

  ختلفیة یمسألة األهم»است:   و حفظ بیضه اسالم را بر هر حکمی مقدم دانسته  حکم و موضوع کرده
م علی کل  یضة اإلسالم یفما کان لحفظ ب، ستفاد من األدلة و مناسبة الحکم و الموضوعیما   باختالف قد 

 . (991ص ،5ج :5936، نیینائ) «ء یش
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به نفع اصل ، گردد هر حکمی که با حفظ بیضه و اساس اسالم تزاحم یابد بدین ترتیب مشخص می
اند که در اینجا به  اب مختلف تصریح کردهشود. این نکته را فقها در ابو حفظ اساس اسالم کنار گذاشته می

  شود. مواردی از آن اشاره می

اسالم در آن مورد توجه قرار گرفته  ۀترین بابی است که مبحث حفظ بیض شایع، باب دفاع و جهاد (5
، کسانی که جهاد در برابر آنان واجب استجمله  کند از صاحب جواهر تصریح می، عنوان نمونه است. به

را اسالم  ۀاند و عدم مقاومت در برابر آنان به خطر افتادن بیض ند که بر بالد اسالمی هجوم آوردهکسانی هست
گانه  یکی از جهادهای واجب پنج، الغطاء کاشف همچنین. (06ص ،5.ق: ج50.0، به دنبال دارد )نجفی

دانسته که در مقابله با کسانی است که درصدد اعتالی پرچم کفر و  «ضة اإلسالمیالِجهاد ِلِحفظ بَ »را 
 ق:..50، )کاشف الغطاء آیند تضعیف جایگاه اسالم و در نتیجه احیای شعائر کفار و فراگیر شدن کفر برمی

بویژه ضرورت آن در عصر ، به ابعادی از مباحث مربوط به این نوع جهاد، . در ادامه ایشان(43.ص ،0 ج
که اگر َمن به الکفایه   متذکر گردیده،  ره کرده و پس از آنکه آن را از قبیل واجبات کفاییه دانستهاشاغیبت 
به هر اقدامی که برایشان ، بر تمام مسلمین واجب است در جهت به ذلت و خفت کشاندن دشمن، نباشد

 (.44.ص مبادرت ورزند )همان:، ممکن است
تصریح ، اسالم و دفاع از نفوس مسلمین ۀبیضه و حوزامام خمینی ضمن تقسیم دفاع بر دفاع از 

، ممکن و حتی بذل مال و جان ۀبه هر وسیل، اسالم ۀکه در صورت خوف به مخاطره افتادن بیض فرمودند
ضة اإلسالم و مجتمعهم یخشی منه علی بین أو ثغورها عدو  یبالد المسلم یلو غش: »باید از آن دفاع کرد

، 041ص ،5 تا: ج بی، نیی)امام خم «لة ممکنة من بذل األموال و النفوسیة وسیهم الدفاع عنها بأیجب علی
دانند و منوط به حضور امام)ع( یا اذن  ایشان این نوع دفاع را بدون هیچ قید و شرطی واجب می .(5 ۀمسأل

 .(. ۀ)همان: مسال کنند نایب خاص و حتی نایب عام نمی
در صورت ، دانند منحصر به عصر حضور معصوم)ع( میبرخالف جهاد ابتدایی که آن را ، برخی فقها

 ،1ق: ج5055، ی)عامل دهند جهاد را به عصر غیبت هم تعمیم می، اسالم ۀخوف از به خطر افتادن بیض
کند در صورتی  تصریح می، در ضمن بحث مرابطه و مرزبانی، صاحب جواهر در بحث جهاد .(99.ص

از ، چنین جنگی، در این صورت، قتال با آنان باشد، نحفظ مرزهای اسالمی در قبال مشرکی ۀکه الزم
. (91ص ،5.ق: ج50.0، )نجفی شدواجب خواهد ، اسالم ۀمصادیق دفاع خواهد بود و از باب حفظ بیض

که بر عدم جواز جهاد در رکاب  گردد برمیاستدالل ایشان در این مسأله به روایت یونس از امام رضا)ع( 
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کید دارد.  امام رضا)ع( یکی از موارد استثنای جواز جهاد برای سلطان جائر را در جایی حاکم غیرمشروع تأ
)ع( در خصوص مرابطه و دفاع از رضا زمانی که یونس از امام، دانند که اساس اسالم در خطر باشد. لذا می

حضرت در پاسخ ، کند  مرزهای اسالمی در برابر هجوم لشکر روم در ذیل پرچم سلطان جائر سوال می
نه به انگیزه دفاع از سلطان جائر: ، که در اینجا باید به انگیزه دفاع از بیضه اسالم جهاد نمایند رمایندف می

ْسِلِم یِإْن َخاَف َعَلی بَ » ْساَلِم َو اْلم  نَّ فِ یَن َقاَتَل فَ یَضِة اإْلِ
َ
ْلَطاِن أِل ه  ِلَنْفِسِه اَل ِللسُّ ون  ِقَتال  وَس  یک  ر  ْساَلِم د  وِس اإْلِ ر  د 

د  ِذکْ  َحمَّ در برخی نسخ نیز (. 5.1ص ،6ق: ج50.3، ؛ طوسی.9ص ،51 ق: ج50.1، )حر  عاملی «ِر م 
اَلءِ یِإَذا َکاَن َذِلَك َکَذِلَك َفاَل »چنین آمده است:  ْساَلِم یَقاِتل  َعْن بَ یَو َلِکْن ، َقاِتل  َعْن َهؤ  َذَهاِب  یَفِإنَّ فِ ، َضِة اإْلِ

وَس یبَ  ر  ْساَلِم د  د  َعلَ َضِة اإْلِ َحمَّ اَلم   هِ یِذْکِر م  این  نیز کافیدر کتاب  (.901ص ق:5059، یبغداد یریحم) «السَّ
َضِة یَقاِتل  َو ِإْن َخاَف َعَلی بَ یَراِبط  َو اَل ی»عبارات از امام رضا)ع( در جواب سؤال یونس نقل گردیده است: 

ْسِلِم  ْساَلِم َو اْلم  ه  لِ یَن َقاَتَل فَ یاإْلِ ون  ِقَتال  ِذ یَنْفِسِه َو لَ ک  وُّ ِإَلی اْلَمْوِضِع الَّ ْلت  َفِإْن َجاَء اْلَعد  ْلَطاِن َقاَل ق  َو فِ  یَس ِللسُّ ِه یه 
َراِبٌط کَ  نَّ فِ یَقاِتل  َعْن بَ یْصَنع  َقاَل یَف یم 

َ
اَلِء أِل ْساَلِم اَل َعْن َهؤ  وَس دِ  یَضِة اإْلِ ر  ْساَلِم د  وِس اإْلِ ر  دید  َحمَّ  «ِن م 

ی ضمن استناد به روایت فوق (...ص ،1ق: ج50.3، نیی)کل حکم به جواز جهاد در زیر ، محقق حل 
یاست )  اسالم داده ۀپرچم حاکم جائر در صورت به خطر افتادن بیض (. شیخ 5.1ص ،5ق: ج5054، حل 

نه دفاع از ، ت دفاع از اساس اسالم باشدکه مشارکت در چنین جهادی باید به نی  طوسی نیز توجه داده 
 . (4ص ،. ق: ج5943، )طوسی لطان غیر عادلس

، مراودات تجاری و انعقاد قراردادها و معاهدات با کشورها در صورتی که، از نظر فقهای عظام (.
عمل به چنین قراردادی ، اسالم باشد ۀالمللی منجر به خطر افتادن بیض ای و بین ها و نهادهای منطقهسازمان

حکم به بر هم زدن خمینی زوم وفای به عهد است. امام لهرچند که اصل اولی در قراردادها ، روا نیست
روابط سیاسی میان کشور اسالمی با سایر کشورها در صورتی که خوف ضرر به اسالم و مسلمین به جهت 

تا:  بی، نیی)امام خم اند استیالی اجانب بر مسلمین باشد را از هر طریق ممکن و حتی از طریق مبارزه داده
یکی از مصادیق به خطر افتادن بیضه اسالم را استیالی ، ایشان در جایی دیگر. (6 ۀمسأل، 046ص ،5 ج

، اسالم و استعمار و استثمار مسلمین دانسته و هرگونه مراوداتی که زمینه آن را فراهم نماید ۀاجانب بر حوز
 . (1 ۀهمان: مسأل)اند  حرام شمرده

مقاومت منفی از ، اسالم توسط دشمنان اسالم ۀاحتمال به خطر افتادن بیض در صورتایشان  همچنین
طریق ترک معامالت اقتصادی و استفاده از کاالهای آنان و ترک هرگونه مراوده و معامله با ایشان را واجب 
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اگر برخی رؤسای دول اسالمی یا نمایندگان ، به تعبیر ایشان. (0 ۀمسأل، 041ص شمارند )همان: می
به طوری که خوف به ، نفوذ سیاسی یا اقتصادی اجانب در مملکت اسالمی را فراهم کنند ۀزمین، مجلس

اینان در هر مقامی باشند ، ولو در آینده را به دنبال داشته باشد، اسالم یا استقالل کشور ۀخطر افتادن بیض
حتی از طریق ، کردهخلع ت اسالمی الزم است که اینان را از جایگاهشان گردند و بر ام   خائن محسوب می

 .(4-1 ۀمسأل، 046ص )رک.: همان: ان نمایندشمجازات، مقاومت منفی

لیکن اگر اساس اسالم در ، امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدم خوف ضرر استوجوب  (9
ال به هر جا احتم هممعصومین)ع( ؛ کما اینکه باید نسبت به آن اقدام کرد، ولو همراه ضرر باشد، بودخطر 

ولو ، کردند به دفاع از شرع مقدس اسالم و احکام متعالی آن اقدام می، دادند خطر افتادن اساس اسالم را می
شخصیتشان  بهاز دست رفتن اموال و متوجه شدن اتهامات و تهدیدات ، ها آن به خطر افتادن جان ۀآنکه الزم

بر همگان الزم ، در احکام و موازین الهیدر صورت بدعت ، محافظت از احکام الهی واجب بوده، بود. لذا
، یروحان ینیحس) متوجه ایشان گردد یولو آنکه ضرر، است با چنین انحرافات و منکراتی مبارزه کنند

 . (519ص ،59ج ق:5059
ای که منجر به ضاللت و گمراهی  گونه ت آن بهمحو آثار اسالم و محو حج  ، زبدة االحکامامام خمینی در 

ای که آثار و محل آن محو شود را  خدا به گونه ۀا از بین بردن بعضی از شعائر اسالم مثل خانمسلمین شود و ی
به ، ها( هم گردد بذل جان و یا جان اند که ولو آنکه منجر به ضرر )حتی در حد   از جمله منکراتی برشمرده

. همچنین ایشان در (5 ۀمسأل، 5.4ص ق:50.0، نیی)امام خم باید از آنها جلوگیری نمود، دلیل اهمیت آن
وقعت  لو»دانند:  شرط تأثیر را هم الزم نمی، عالوه بر خوف ضرر، جایی که اساس اسالم در خطر است

هم ین وجب علین موجبا لهتك االسالم و ضعف عقائد المسلمیاالسالم و کان سکوت علماء الد یبدعة ف
و کذا لو کان سکوتهم عن انکار ، الفساد أم القلع  یلة ممکنة سواء کان اإلنکار مؤثرا فیوس  ةیاإلنکار بأ

ولو ، همچنین. (. ۀ)همان: مسأل «ةیالحظ الضرر و الحرج بل تالحظ األهمیو ال ، المنکرات موجبا لذلك
لیکن اگر ورود ، حرمت است و باید از آن اجتناب کرد، اینکه حکم اولی ورود به دستگاه حکومت جائر

بر علمای دین ، گردد کن شدن منکری می ای یا ریشه فریضه ۀر به اقامعلمای دین به دستگاه حکومتی منج
 وارد دستگاه حکومتی گردند، واجب کفایی است که برای دفاع از اسالم و جلوگیری از به خطر افتادن آن

 . (9 ۀمسأل، 5.1ص )همان:
ه است. یکی از تقی  ، اند اشاره فرموده اهمیت قاعده حفظ بیضه اسالماز جمله ابوابی که فقها به  (0
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اساس اسالم به خطر ، هدر جایی است که با تقی  ، گردد ه محسوب میاستثنائات تقی   ۀمواردی که در زمر
لُّ »که منجر به فساد در دین نگردد:  استه تا زمانی تقی  ، فرمایش امام صادق)ع( براساس، بیافتد. لذا َفک 

ْؤِمن  بَ یء   یَش  ْم ِلَمَکاِن یْعَمل  اْلم  قِ َنه  ا اَل یالتَّ ه  َجاِئٌز یالدِّ  یِإَلی اْلَفَساِد فِ  یَؤدِّ یِة ِممَّ  ،.ق: ج50.3، )کلینی «ِن َفِإنَّ
اند در صورتی که اصلی از اصول  حکم دادهامام خمینی ، . براساس همین برداشت از روایت(564ص

ه جایز ، قرار گیردنابودی یا تغییر ، ای از ضروریات دین در معرض زوال اسالم یا مذهب یا ضروری تقی 
ه اساسًا به منظور بقای مذهب حفظ اصول و مجتمع شدن مسلمین برای ، نخواهد بود؛ چرا که تشریع تقی 

ه منجر به نابودی دین و اصول آن گردد، دین و اصول آن صورت گرفته است؛ لذا ۀاقام جایز نخواهد ، اگر تقی 
 . (50ق: ص..50، نییبود )امام خم

صریح متذکر گردیدند که بعضی از محرمات و واجبات از نظر شارع و متشرعه اهمیت  ایشان در بیانی
ای که منجر به نابودی آن گردد و امیدی به بازگشت  به گونه، تخریب کعبه و مشاهد مشرفه مثل، دارد یبسیار

در مذهب  سادقبل نباشد و مثل رد  بر اسالم و قرآن و تفسیر مطابق الحاد و آنچه که موجب ف ۀآن به مرحل
، حرج ای همچون عناوین ثانویهاز مذاق شارع بعید است که به مجرد تحقق ، گونه مواقع گردد. در این می

  .(.5)همان: ص این عناوین ثانویه بر آن احکام اولی بسیار مهم حاکم گردد، هضرر و تقی  ، اکراه، اضطرار
 از جمله در زمان رژیم پهلوی، اند دادهمورد تاکید قرار عمل نیز این نکته را بارها  ۀامام خمینی در صحن

خطر   در معرض  اسالم  اصول»فرمودند:  .59/5/590و هنگام استیضاح اسدالله علم خطاب به علما در 
َو لو َبَلَغ »واجب ، قیه حرام است؛ و اظهار حقایتق، ن احتمالیاست. قرآن و مذهب در مخاطره است. با ا

 .(534ص ،5: ج5941، خمینی )امام « َما َبَلغ

بندیقواعدحفظنظامدراولویتۀقاعد.جایگاه5

حاکمیت ، سیاست و حکومت ۀحفظ نظام از جمله قواعدی است که بر قواعد دیگر در حوز ۀقاعد
امنیت و ، در گرو برقراری نظم، یاجتماعی و معیشتی مسلمین و بقای نوع انسان اتحفظ نظامدارد. 

قضاوت احکامی همچون ، از همین روست که در شرع مقدس اسالم .اختالل در نظام استجلوگیری از 
جهاد در ، اجرای حدود الهی و مجازات مجرمین به تناسب جرم، در هنگام بروز اختالفات میان مسلمین

ی در احکام شریعت اهمیت، که در حفظ نظام مسلمین سهمی به سزا دارند، برابر متجاوزان به کشور اسالمی
ها پی  توان از قرائن بسیار حالیه و مقالیه منابع نقلی در این حوزه کنند و این اهمیت را می مضاعف پیدا می
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اسالمی را با مخاطره  ۀهرگونه عملی که امنیت و نظم جامعاز ، برد. از همین روست که در فقه اسالمی
اسالمی )اعم از  ۀیت و نظم جامعبرای ناقضین امن و مجازاتی سنگیننهی شده به شدت ، سازد مواجه می

  .مقرر گردیده استبا عنوان فساد فی االرض و یا محاربه  امنیت و نظم مادی و معنوی(
، حفظ نظام را به عیان دید؛ از آن جمله ۀاهمیت قاعدهایی از  توان جلوه می، احکام شریعت اسالمدر 

تأکید شده و ، خارجی آن ۀداخلی کشور اسالمی و چه در حوز ۀچه در حوز، انگیزی بر مقابله با هرگونه فتنه
، فروش سالح اباحه است ۀاهمیت و جایگاه این حکم در برابر سایر احکام است. حکم اولی دهنده  این نشان

ممنوع شمرده شده است. وقتی از ، رسد گران می فروش سالحی که به دست فتنه، فتنه باشد ۀاما اگر زمان
 ،1 ج ق:50.3، نیی)کل «ِفْتَنة یاَل َتِبْعه  فِ »حضرت فرمودند: ، ز فروش سالح سؤال شدامام صادق)ع( ا

َوال  »مستمر ترجیح داده و فرمودند:  ۀ. حضرت علی)ع( وجود یک حاکم ناصالح و ظالم را بر فتن(559ص
وٌم َخ  وٌم َغش  وم  ٌر ِمْن یَظل  توان استفاده کرد که نه در  می . از این نکته(1.1: ص5936، ثی واسطیی)ل «ِفْتَنة  َتد 

آن اخالل در  ۀچرا که نتیج، پذیر نیست وضعیت آنارشیک توجیه، الملل بین ۀداخلی و نه در عرص ۀعرص
پذیر خواهد گردید و باید تا  جنگ نیز توجیه، انگیزی اگر از سوی کفار باشد امنیت و نظم است. حتی فتنه

وَن ِفْتَنةٌ »رفع فتنه با آنها قتال نمود:  ی اَل َتک  ْم َحتَّ وه  که موجب فتنه داخلی را . پس هرچه (519، )بقره «َوَقاِتل 
 ولو مستلزم تعطیل کردن برخی احکام شود. ، باید جلوی آن را گرفت، شود یا خارجی می

مسلمین در برابر جوامع دیگر است.  ۀحفظ قدرت و اقتدار جامع، حفظ نظام ۀاز جمله لوازم قاعد
از نظر کفار بر آنان است.  ۀجلوگیری از سلط، ًا حفظ نظام اجتماعی مسلمین در گرو قدرت آناناساس

برخورداری از میزان ، نیل به اهداف متعالی حکومت اسالمی ۀلیکن الزم، قدرت اصالت ندارد، اسالم
درت باید قدرتی است که موانع پیش پای کشور اسالمی را برای تحقق اهدافش از میان بردارد و این ق

ن »احساس ضعف و واهمه نماید: ، ای باشد که همواره دشمن از این قدرت گونه به م مِّ ا اْسَتَطْعت  م مَّ وْا َله  َوَأِعدُّ
َباِط اْلَخ  ة  َوِمن رِّ وَّ ْم َوآَخرِ یق  ک  وَّ ِه َوَعد  وَن ِبِه َعْدوَّ الل  ْرِهب  وِنِهْم یِل ت   . (.6، انفال) «َن ِمن د 

دهند. از باب  جای خود را به حکم ثانوی می، اسالم به جهت تزاحم با این نکتهبرخی احکام اولی 
س اشاره نمود. در جنگ می، نمونه کودکان و ، حکم اولی عدم جواز تعرض به جان زنان، توان به بحث َتَترُّ

سپر آنان را ، لیکن اگر دشمن برای قدرت یافتن بر مسلمین، سالخوردگانی است که نقشی در جنگ ندارند
توان جان آنان را نیز  می، اگر غلبه بر دشمن به جز کشتن آنان ممکن نباشد، در این صورت، خود قرار دهد

  .(64ص ،5. ق: ج50.0، )نجفیکرد  ءلیکن باید به قدر ضرورت اکتفا، گرفت
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در همین چارچوب قابل تحلیل است. ، قدرت نیز هست بهنفی سبیل که متضمن نوع نگاه اسالم  ۀقاعد
فرهنگی و... داشته باشد. ، اقتصادی، امنیتی، های سیاسی تواند جنبه رت یافتن کفار بر مسلمین میقد

و ی اجتماعی گردید ها در تمام عرصهمانع تسلط کفار بر مسلمین ، ضرورت دارد برای حفظ نظام مسلمین
با  فرمودند که اگر قراردادتصریح خمینی امام ، لذاایشان اجازه نداد دست برتر نسبت به مسلمین باشند. به 

واجب است از ، و تضعیف بازار مسلمین گرددمنجر به مخاطره افتادن حیات اقتصادی مسلمین  اجانب
گردد و حتی بر  انعقاد چنین قراردادی پرهیز نمود و چنین تجارتی از مصادیق تجارت حرام محسوب می

کاالها و تجارت با اجانب را براساس ، بزرگان مذاهب واجب است در صورت خوف نسبت به این مسأله
)امام  شرایط و اقتضائات زمانه تحریم نمایند و بر مسلمین نیز واجب است از آن احکام تبعیت نمایند

 (..5مساله ، 043ص ،5ج تا: بی، نییخم
 با یکدیگر دچار، ساز حفظ نظام مسلمین البته این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که گاهی عوامل زمینه

سنجی صورت پذیرد و یکی از  الزم است بین خود این عوامل نیز اولویت، شوند. در این صورت تزاحم می
ای که به نوعی متضمن  اگر عدم پذیرش یک قرارداد و معاهده، آن دو بر دیگری مقدم شود. به عنوان نمونه

برای حفظ نظام ش آن به طوری که عدم پذیر، موجبات عسر و حرج شدید مسلمین گردد، سلطه کفار است
توان به  می، در این صورت، بارتر از پذیرش آن برای مسلمین در درازمدت و کوتاه مدت باشد زیان، مسلمین

َوما » ۀشریف ۀمذکور را پذیرفت؛ چرا که براساس آی ۀقرارداد یا معاهد، طور موقت و تا زمان رفع آن مصلحت
ْم فِ یَجَعَل َعلَ   ۀهرگونه سختی شدید در دین برداشته شده است. البته قاعد، (34، )حج «ِن ِمْن َحَرج  یالدِّ  یک 

آفرین شود؛  بار و قراردادهای سلطه نفی عسر و حرج نباید توجیه و دستاویزی برای توجیه پیوندهای ذلت
احکام و ضوابط ، کافی به جوانب مختلف موضوعات مربوطه ۀالزم است هم احاطبر متصدیان امر بلکه 

داشته باشند )رک.:  آن ۀسلطه و جوانب مختلف آن و هم در فهم عسر و حرج و محدود تشخیصو  فقه
 . (.0ص :5941، علوی

بندیقواعدحرمتدماءونفوسدراولویتۀقاعد.جایگاه6

حرمت جان افراد از اهمیت بسیاری برخوردار است؛  برای شارع مقدسحرمت دماء و نفوس مسلمین 
هرچند که تا قبل از ، باید قصاص شود، از روی عمد شد، مرتکب قتل فرد دیگریتا آنجاست که اگر کسی 

ِذ یا أَ ی»جان خود آن قاتل نیز مصونیت داشته است: ، این قتل ِتَب َعلَ یَها الَّ وْا ک  م  اْلِقَصاص  فِ یَن آَمن   «اْلَقْتَلی یک 
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اجرای برخی از احکام مهم در همچنین اهمیت جان و نفوس مسلمین تا آن اندازه بوده که . (534، )بقره
 اسالم مشروط به عدم ضرر شده است. 

فرائض دیگر به آن  ۀاز جمله فرائض دینی است که اقام امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان نمونه
هْ »وابسته است:  وِف َو النَّ ْمَر ِباْلَمْعر 

َ
ْنَکِر َسبِ  یِإنَّ اأْل ْنبِ یَعِن اْلم 

َ
َلَحاِء َفرِ اِء َو یل  اأْل َقام  یَضٌة َعِظ یِمْنَهاج  الصُّ َمٌة ِبَها ت 

اگر منجر به ضرر ، لیکن عمل به همین فریضه با چنین اهمیتی (؛16ص ،1 ق: ج50.3، نیی)کل «اْلَفَراِئض  
 ق:5059، )به عنوان نمونه رک.: مفید شود برداشته می شخص ۀتکلیف از عهد، و زیان جانی برای فرد شود

ی4.1ص  . (955ص ،5 ق: ج50.4 ،؛ حل 
که برای حفاظت از جان مسلمین تشریع شده است تا جایی رواست که منجر به کشته شدن ه نیز تقی  

ه در چنین مواردی برداشته می ه کسی نشود؛ واال  حکم تقی  به تعبیر برخی از جایز نخواهد بود.  شود و تقی 
اگر از ترک آن ضرری متوجه کسی ، ؛ لذااست شدهخذ أاحتمال ضرر ، هاساسًا در موضوع تقی  ، فقهای عظام

نه ، شود ه خارج میتخصصًا از تقی  ، گونه موارد ه خواهد بود و اینرأسًا خارج از موضوع تقی  ، دیگر، نشود
قِ »در فرمایش امام باقر)ع( آمده است:  .(.6.ص ق:5054، خویی) تخصیصاً  ِعَلِت التَّ َما ج  ِبَها   ْحَقَن یة  لِ یِإنَّ

م   َم َفلَ   الدَّ   .(...ص، .ق: ج50.3، نیی)کل «ةٌ یَس َتقِ یَفِإَذا َبَلَغ الدَّ
در شرایط ، جانی باشد مستلزم ضرر، آن حرمت است ۀکه حکم اولی، اعانه بر اثم و عدوانهمچنین اگر 

باید نسبت به ، اگر مستلزم ضرر باشد، . عدم اقدام به انجام گناه و معصیتثانوی مشروع خواهد گردید
مستلزم ضرر باشد که در این ، چه رسد به اینکه اعانه بر گناه و معصیت، انجام آن گناه و معصیت اقدام نمود

در تمام مصادیق حکم ، توان در این مورد بر آن اعانه نمود. البته نمی، توان به خاطر ضرر قطعًا می، صورت
رع به قدری بزرگ و دارای آثار و تبعات در نزد شا، یکسانی بار نمود؛ چرا که ممکن است آن گناه و معصیت

ولو مستلزم ضرر ، منفی بسیار باشد که اطمینان ایجاد شود که شارع به هیچ وجه راضی به انجام آن نیست
نیز تصریح شده  مصباح الفقاهة. در کتاب ( 591ص ،5 ق: ج50.1، )سیفی مازندرانی قابل توجه نیز باشد

و در صورتی  بودهدپذیر چون حرمت کذب است که تخصیص و تقی  هم، که حرمت اعانه بر گناه و معصیت
 .(540ص ،5تا: ج بی، یی)خو شود تکلیف برداشته می، که ضرری را متوجه شخص کند

گیرینتیجه.7

های تراث فقهی  گیری از ظرفیت با بهره، سیاست و حکومت ۀبویژه در حوز، برای حل مسایل نوظهور
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های این  توان بسیاری از گره گرفته شده توسط ایشان در حل تزاحمات میهای به کار  شیعه و بویژه روش
بندی قواعد به کار گرفته و  روشی است که فقهای امامیه در اولویت، ها این ظرفیت ۀمسائل را گشود. از جمل

 ۀبه ضوابط تقدم یک قاعده بر قاعد، هایی برای تشخیص مصالح مهم از اهم   اند با یافتن مالک تالش کرده
خویش را بر این اساس در اختیار مکلفین قرار دهند. گاهی  ۀدیگر دست یابند و حکم مسائل مطرح در زمان

اهمیت آن حکم  ۀدهند تواند نشان مشخصی می ۀو نیز میزان کثرت نصوص دینی در مسأل بیان حکم ۀنحو
، کند ور مادی تقدم پیدا میبر ام، کما اینکه حکمی که به امور معنوی گره خورده، در نزد شارع مقدس باشد

حکمی که ناظر به ، گردد بر حکم ناظر به مصلحت فرد مقدم می، حکمی که ناظر به مصلحت جمع است
یت پیدا می، ای که متضمن تأمین مال است بر قاعده، تأمین جان بوده کند و حکمی که مصالح  اولو

گذارد. البته هر یک  پشت سر می، نبال داردحکمی را که مصالح حداقلی را به د، حداکثری را به دنبال دارد
، های ذکر شده منوط به شرایط اولیه است و در شرایط ثانویه و متناسب با اقتضائات مکانی و زمانی مالک

 هایی تغییرپذیرند.  با مالک، ها اولویت
 ۀبندی قواعد در حوز توان دریافت که در اولویت از بررسی نصوص دینی و آثار فقهای پیشین می

همواره بر قواعد دیگر حاکمیت داشته و چه در شرایط اولی و ، اسالم ۀحفظ بیض ۀقاعد، سیاست و حکومت
حفظ نظام نیز تا آن درجه از اهمیت است که قواعد این حوزه  ۀبر سایر قواعد رجحان دارد. قاعد، چه ثانوی

یابند. حرمت دماء و نفوس هم  د را میزند و قواعد دیگر در این راستا جایگاه خو را در هنگام تزاحم کنار می
هرچند در هنگام تزاحم با ، از جمله قواعدی است که نسبت به بسیاری از قواعد دیگر اولویت یافته است

 تواند بر آن دو حکومت داشته باشد. نمی، پیشین ۀدو قاعد
مسائل سیاسی و  ۀبویژه در حوز، این نکته نیز اهمیت دارد که در درون هر یک از این قواعد نیز

امکان تزاحم احکام وجود دارد و لذا الزم است در درون هر یک از این قواعد نیز سازوکاری برای ، حکومتی
در نظر گرفته شود که این خود ، واحدی هستند ۀتقدیم یک حکم بر حکم دیگر که هر دو مشمول قاعد

  طلبد. پژوهشی مستقل را می
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