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آسیبشناسی عرصههای تزاحم در مسائل فقه سیاسی
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هدف اصلی پژوهش حاضر ،تبیین رویکردها در شناساایی و عاج تاحاح مساال قها
مانند :بیع سجح ب دشمنان دین ،حفظ کتب ضال و والیاتپاییری سالنان ئاالر ماورد
بررسی قرار گرقت اند .نتایج حاکی از آن است ک میتوان ضوابنی را در رویکارد عملای
قهها پیدا کرد ک از ئمل ی آنها بهرهگیری از حک عه و مهاصد شریعت برای وصول ب
معیار اه در عرص های تحاح و توئ ب ویژگیهای حکا در شانا ت تاحاح اسات.
شناسایی عرص های تحاح در گرو" :تحلی مصلحتمحور مسال سیاسی"" ،تحلی ادل ی
مسال قه سیاسی در پرتوی مهاصد شریعت"" ،تفکیک عناوین ثانوی از احکام اولای" و
"لحوم عمومیت ادل ی حک در وقوع تحاح " اسات .مصاادیق تحلیا مهاصادمحوران ی
نصوص در ئهت شناسایی معیار اه از مه  ،و بهرهگیری از حک عه در ئهت تحهق ب
معیار اه نیح ب عنوان رویکرد عملی قهها در بر ورد باا ضاواب عاج تاحاح در ایان

آسیبشناسی عرصههای تزاحم در مسائل فقه سیاسی

سیاسی است .در این پژوهش با شیوهی توصیفی -تحلیلی مصادیهی از مسال قه سیاسی،

پژوهش مورد توئ واقع شده است.

کلیدواژهها :فقه سیاسی ،فقه حکومتی ،تزاحم ،مصلحت.
* دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسالمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد (.)bshabd70@gmail.com
** استاد گروه فقهه و ماهانی حقهو اسهالمی دانشهکده الهیهات دانشهگاه فردوسهی مشههد (نویسهنده مسهوو))
(.)fakhlaei@um.ac.ir
*** دانشیار گروه فقه و ماانی حقو اسالمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد (.)ghabooli@um.ac.ir
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با تاسیس جمهوری اسالمی ایران ،فقهپژوهان در راستای حل مسائل سیاسی جامعهه ،بهه
بازخوانی فقه سیاسی و موضوعات مرتاط با آن روی آوردند" .فقهه سیاسهی" شهاخهای از
فقه است که تکالیف شرعی زندگی سیاسی فرد مسلمان و آیهی کشهورداری را براسها
بهعاهارت دیگهر ،علهم بهه
منابع و ادلهی معتار شرعی بیان میکند (میراحمدی .)59 ،1991 ،
احکام شرعی فرعی مربوط به نظم عمومی در داخهل ،و قواعهد تنظهیم روابهط خهارجی و
مهیگوینهد (فقیههی .)19 ،1991 ،در
بی المللی از روی دلیلههای تفصهیلی را فقهه سیاسهی 
خوانشی حداکثری از فقه سیاسی ،استنااط تمام مسائل فقهی با تاکید بهر جامعههمهداری و
بههویهژه در حهوزهی مسهائل
حکومتمحوری است (میراحمدی .)59 ،1939 ،در ای رویکرد ،

اجتماعی ،هیچ حکمی جز حکم حکومتی حجیت ندارد (اسالمی.)111 ،1939 ،
نوشتار حاضر با توجه به بایستههای نظریهپردازی در فقه سیاسهی بهه بحهن شهناخت
عرصههای تزاحم در ایه بخه از فقهه ،بههعنهوان یکهی از موضهوعات پرکهاربرد و در
عی حا) ،دارای چال های فروان پرداخته است .در اهمیت شناسهایی و بررسهی راهههای
عالج تزاحم میتوان گفت ،حضور جدی احکام حکومتی و والیی که براسا صهالحدیهد
حاکم اسالمی و فقیه جامعالشرایط صادر میگردد ،در بسیاری از موارد نیازمنهد تشهخی
تزاحمها و تقدیم اهم بر مهم و مهم بر غیرمهم از جههت مهالو و مصهلحت در اجهرای
اسهتنااطشهده،

بهعاارت دیگر ،در زمان اجهرای احکهام
احکام است (عل یدوست .)95 ،1933 ،
مصالح و مفاسدی با هم اجتماع میکنند و تهزاحم شهکل مهیگیهرد .در ایه جها متکفهل
استنااط ،براسا ضوابط تزاحم ،به تشخی معیار اهم بر مههم مهیپهردازد و بهار دیگهر
اجتهاد میکند (همان.)911 ،
با وجود جایگاه مهم ضوابط تزاحم بهویژه در احکام حکومتی ،مااحن آن در اصو) فقه
بهصورت تفصیلی بیان نشده است و علمای علم اصو) به بیان قواعد انهدکی بهرای حهل

تزاحم ،که در قاعدهی تقدیم اهم بر مهم بهعنوان ضابطهی اصلی خالصه میگردد ،بسنده
کردهاند .از ای رو و با توجه به نیاز فقه مصلحتمحور بهه شهناخت و حهل تهزاحم احکهام،
بههنظهر
بررسی تفصیلی عرصههای تزاحم و واکاوی رویکرد عملی فقهها امهری ضهروری 
میرسد .زیرا در شکل مطلوب نظام حکومتی اسالم ،که والیت فقیه است ،همهی مراحل

و احکام باید بر پایهی فقاهت باشند؛ ای امر در گرو آن اسهت کهه ههم نظهام فقهاهتی و
احکام فقه سیاسی مالحظه شوند ،و هم شرایط موجود در مرحلهی تهزاحم مهورد بررسهی

جدی قرار گیرند (اسالمی.)913 ،1939 ،
با عنایت به اهداف فو  ،در پژوه پی رو ،پس از گذر از تعریف تزاحم به مطالعهی
پرداختهه ،و رویکهرد فقهها را در

چند نمونه از مصادیق تزاحم در چند مسالهی فقه سیاسی
عالج تزاحم بررسی کردهایم .حاصل ای بررسیها تحت دو عنوان "شناسایی عرصههای
تزاحم" و "ضوابط عالج تزاحم" سامان یافته است .یادآور میشود که ههدف ایه مقالهه،
اشارهشده نیست ،بلکه تایی رویکردها در شناسایی و عالج تزاحم است؛
حل مسائل فقهی 
بهعنوان فقیهی که با تکیه بر اههداف
بهویژه شناخت ابعاد مختلف رویکرد امام خمینی(ره) 

سیاسی اسالم ،به اجتهاد حکومتی پرداختهاند ،مورد اهتمام ای نوشتار واقع شده اسهت .از
ای رو در نتیجهگیری ،ویژگیهای ای رویکرد برای شناخت ضوابط تزاحم بیان گردیهده و
با دیدگاههای سایری مقایسه شده است.
 -1تعریف تزاحم
آسیبشناسی عرصههای تزاحم در مسائل فقه سیاسی

تزاحم از اصطالحاتی است که از جانب اصولیون در مااحثی چهون اجتمهاع امهر و نههی و
تعاد) و تراجیح مطرح گردیده است .ای اصهطالح دارای دو عنهوان "تهزاحم مالکهی" و
"تزاحم امتثالی" است .مراد ما از تزاحم در مسائل فقه سیاسی ،تزاحم امتثالی اسهت؛ زیهرا
کاربرد مااحن تزاحم در احکام حکومتی در مرحلهی اجرای احکام است ،حا) آنکه تزاحم
بههمعنهای ممانعهت از
مالکی در مرحلهی اقتضای احکام مطرح میشود .تهزاحم امتثهالی 
بهحهالتی کهه دو
امتثا) دو حکم فعلی ،دارای مالو است (صدر ، 1119 ،ج .)66 ،9در واقع ،
حکم براى یكدیگر مزاحمتى ایجاد کنند ،بهگونهاى که نتوان به هر دو عمل کرد ،تزاحم
میگویند (والیی .)199 ،1939 ،در ای حالت مکلف باید برطاق مرجحات باب تهزاحم عمهل
کرده و فعل راجح را انجام داده و مرجوح را ترو نماید .مهمتری مرجحهات بهاب تهزاحم
"تقدیم اهم بر مهم" است؛ به ای معنا که اگر حکمی دارای مالو اهم باشهد ،بهر حکهم
آنچه از دشواری مساله میکاهد ،ای اسهت کهه اصهولیون تهرجیح بهه
دیگر ترجیح دارد .
میدانند (خویی ،1951 ،ج111 ،1؛ صدر ، 1119 ،ج.)93 ،9
محتمل االهمیه را هم کافی 
 -2شناسایی عرصههای تزاحم

یکی از مهمتری مسائل در بحن تزاحم ،شناخت عرصههای تزاحم است؛ زیهرا در برخهی
موارد یکی از علل اشتااه در تشخی حکم ،در نظر نگرفت تزاحم میان احکام است .ای
امر در مسائل فقه سیاسی و حکومتی احتما) بی تری دارد؛ زیرا در تشهخی مصهلحت
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یك حکم سیاسی ،گاه چند حکم دیگر در تزاحم با آن واقع مهیشهود کهه عهدم شهناخت
موقعیتهای تزاحم ،اولی گام در راستای تشخی نادرست حکم است .در ای قسهمت از
نوشتار ،در راستای شناخت تزاحم ،نکاتی مطرح میگردد .ای نکات برگرفته از رویکردهای
عملی فقها در برخی مصادیق فقهی احکام سیاسی اسهت کهه دارای عرصههههای تهزاحم
بودهاند.
 -1-2تحلیل مصلحتمحور مسائل فقه سیاسی
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یکی از مااحثی که امروزه در فقه شیعه و بهدناا) تشکیل جمهوری اسالمی مطهرح شهده
است ،نق مصلحت در فقه است .در واقهع تهامی مصهالح فهردی و اجتمهاعی جامعههی
اسالمی و رفع معضالت آن ،از جملهی وظایف حکومت دینهی اسهت کهه پیهرو شهناخت
میباشد .ای موضوع ساب شده است در رویکردهای جدید به فقه،
مصالح نهفته در احکام 
جناهی حکومتی و اجتماعی آن بی از گذشته در نظر گرفته شود و فقه از حالتی که تنها
تکلیف مکلفان را بهصورت فردی مشخ میکرد ،به فقهه حکهومتی ماهد) گهردد .ایه
رویکرد ب هویژه در دیدگاههای امام خمینی(ره) روش است؛ بهگونهای کهه در نظهر ایشهان
فلسفهی عملی فقه است .در فقه حکومتی و مصهلحتمحهور بهه انسهان،

اساساً حکومت،
به عنهوان مکلفهانی کهه در بسهتر اجتمهاع و حکومهت دارای وظهایف و تکهالیف هسهتند،

میشود؛ لذا مسائل فقه سیاسی نیز در ای زاویه تحلیل میگردد (فقیههی.)13 ،1991 ،
توجه 
باید دانست حاصل تحلیل مصلحتمحور مسائل فقه سیاسی ،شناخت عرصهههای تهزاحم
و نیز یافت ضوابط دقیقهی بهرای عهالج آنهاسهت .اینهك بها بیهان شهاهدی از رویکهرد
عملی فقها در مسالهی بیع سهالح بهه دشهمنان دیه  ،چگهونگی ایه مطلهب را توضهیح
میدهیم:
بیع سالح به دشمنان دی از موضوعات مکاسب محرمه است و بی فقهها پیشهینهای
بهههویههژه امههروزه ،حکومههتههها
گسههترده دارد .از آنجهههت کههه در تجههارت سههالح ،
کنندهای دارند ،ای موضوع در مااحهن فقهه سیاسهی قهرار مهیگیهرد .گرچهه

نق تعیی
حرمت فیالجمله بیع سالح به دشمنان دی مورد اتفا فقهاست ،اما دیدگاههای متفاوتی
راجع به حاالت حکم مطرح شده که در شناخت عرصههای تزاحم اثرگذار است .لهذا ابتهدا
به بیان دیدگاههای موجود در ای بحهن مهیپهردازیم ،سهپس بحهن تهزاحم را پیگیهری
میکنیم.
دیدگاه اول؛ حرمت بیع سالح در وضعیت جنگ و جواز بیع در وضعیت صلح
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مطابق استدال)های ای گروه ،ایشان ابتدا روایات بحهن را بهه دو گهروه مطلهق و مقیهد

دیدگاه دوم؛ حرمت بیع سالح به کافران حربی بهطور مطلق و به مخالفان مذهب در
وضعیت جنگ

محقق خویی(ره) صاحب چنی دیدگاهی است .به نظر ایشان جمع بی روایات ،آنگونه
که فقها اشاره دارند ،صحیح نیست؛ زیرا موضوع روایاتی که بی وضعیت جن و صلح
 .1یا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ  ....بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.
 .1عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ :دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى فِيمَنْ يَحْمِلُ
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تقسیم میکنند؛ سپس روایات مطلق( 1حر عهاملی ، 1139 ،ج )139 ،19را حمل بر روایتهای
میسازند که در آنها بیع سالح در شرایط هدنه جایز دانسته شده ،امها در شهرایط
مقیدی 
1
مااینه حرام است (کلینی ، 1139 ،ج.)111 ،5
ابهه ادریههس ( ، 1113ج ،)116 ،1عالمههه حلههی ( ، 1111ج ،)963 ،15صههاحب ریهها
(طااطاایی ، 1113 ،ج )119 ،3و شهیخ انصهاری را مهیتهوان از فقههایی دانسهت کهه چنهی
دیدگاهی دارند .برای نمونه ،شیخ انصاری در تحلیل نصوص میفرماید« :صریح دو روایت
بر ای داللت دارد که حکم حرمت بهصهورت برپهایی جنه بهی دشهمنان و مسهلمانان
اختصاص دارد ...و با همی دو روایت ،سایر روایهات مطلهق ،مقیهد مهیگهردد( ».انصهاری،
 ، 1115ج.)113 ،1
صاحبجواهر نیز دیدگاه مشابهی دارد .ایشان عالوه بر تفصیل فهو  ،فهر دیگهری

صاحبجواهر اگر فروش سالح به قصد اعانه

بهنظر
برای حرمت فروش سالح قائل است .
به دشمنان باشد ،ولو ای که در وضعیت هدنه به سر برند ،براسا قاعدهی حرمت اعانهی
بر اثم حرام است (صاحبجواهر ، 1131 ،ج .)19 ،11دیهدگاهی کهه صهاحب عهروه نیهز آن را
تقویت کرده است (یزدی ، 1111 ،ج.)11 ،1

السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا
كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ .نيز عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ :قُلْتتُ لِتأَبِي
جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِتيَ اللَّتهُ هَتذَا
الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَتإِنَّ اللَّتهَ يَتدْفَعُ بِهِتمْ عَتدُوَّنَا وَ
عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتتَعِينُونَ
بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ.
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تفصیل دادهاند ،مانند روایت حضرمی و سراج ،حاکمان جائر است .لذا ای گروه روایات
مخت به مخالفان مذهب است؛ از ای رو فروش سالح به ایشان در هنگام قیام جن
بی آنها و شیعیان جایز نیست و در غیر ای حالت ،جایز است .اما موضوع روایات مطلق
اختصاص به کفار و مشرکان حربی دارد ،لذا ربطی به دیگر
مانند وصیت پیامار
روایات نخواهد داشت (خویی ،بیتا ،ج .)139 ،1مرحوم ایروانی نیز دیدگاهی مشابه محقق
خویی دارد (ایروانی ، 1136 ،ج.)19 ،1
دیدگاه سوم؛ تابعیت حکم بیع سالح از مصالح وقت حکومت اسالمی
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ای دیدگاه که در دوران معاصر و از جانب امام خمینی(ره) مطرح شده است ،به بحن بیهع
سالح نگاه متفاوتی دارد .امام خمینی(ره) بیع سالح به دشمنان دی را از امور سیاسهیای
ضابطهی

میداند که تابع مصالح روز حکومت اسالمی و از شوون حکومت است؛ لذا دارای
خاصی نیست ،بلکه به مصلحت وقت بستگی دارد .در ای راستا امام خمینهی(ره) نصهوص
وارده در ای ه مسههاله را در سههایهی حکههم عقههل و مصههلحت تفس هیر م هیکننههد و بههرای
میکنند که در همهی آنها عقل ،بها ههدف
روش ساخت نظر خود به چند موقعیت اشاره 
حفظ حکومت اسالمی ،فرمانی مصلحتی صادر میکند:
 شرایطی که کفار با مسلمانان در دفع یك دشم قوی متحد باشهند و شکسهت آندشم بدون در اختیار نهادن سالح به کفار میسر نااشد؛ در ای زمان حتی ممکه اسهت
مصلحت چنی باشد که سالح مجاناً در اختیار گروه کفار قرار گیرد.
اههلسهنت باشهند کهه خواههان قتهل و اسهارت
 اگر مهاجم دولت شیعی مخالفهان شیعیاناند ،در چنی شرایطی اگر بتوان با کمك کفار آنها را دفع کرد ،در اختیار گذاشهت
سالح به ایشان الزم است.
 اگر در شرایطی تشخی داده شود که با کمك تسلیحات ،دشمنانی که با ایشان دروضعیت هدنه هستیم ،تقویت میگردند و ای تقویت موجهب هجهوم بهه بهالد مسهلمانان
است ،نفس ای احتما) در ای امر خطیر منجز است؛ لذا تخطی از آن جایز نیست.
در همهی ای مثا)ها عقل بهدناا) دستیهافت بهه راههی اسهت کهه موجهب حفهظ
آنچهه
آنچه ضد آن است ،قاهیح دانسهته و ههر 
حکومت اسالمی گردد و در ای راستا هر 
موجب رسیدن به ای هدف است ،از منظر عقل ،حس است و حکم حکومتی بر آن استوار
بهنظر امام خمینی(ره) در یك جمعبندی ،در ای مساله نه زمان صلح یا جن
میشود .لذا 

بودن و نه مشرو یا کافر بودن ،هیچ یك موضوعیتی نزد حکم عقل ندارد (خمینی، 1115 ،

ج.)116-113 ،1

روش است ای روش امام خمینهی(ره) در اسهتفاده از نصهوص ایه موضهوع ،کهامالً
متفاوت از روشی است که پی از ای بیان شد .در ای روش ،نصهوص تنهها ذیهل دلیهل
عقل و مصلحت بازخوانی میگردند؛ لذا طاق دیدگاه امام خمینی(ره) انصاف آن است کهه
از روایات چیزی ورای حکم عقل بههدسهت نمهیآیهد (خمینهی ، 1115 ،ج .)191 ،1آیهتاهلل
منتظری نیز از کسانی است که دیدگاه امام خمینی(ره) را تقویت میکند (منتظهری، 1115 ،
ج.)995 ،1
چگونگی وقوع تزاحم با نگاه مصلحتمحور به مسالهی سیاسی

آسیبشناسی عرصههای تزاحم در مسائل فقه سیاسی

اکنون پس از بیان دیدگاهها ،نوبت به بررسی بحن تزاحم در بیع سهالح اسهت .مهیتهوان
گفت دیدگاه سوم تنها دیدگاهی است که بهصورت دقیهق ،تهزاحم در مسهاله را شناسهایی
سیاسیای میدانند که تابع مصهالح

کرده است .امام خمینی(ره) بحن بیع سالح را از امور
روز است .زمانیکه یك حکم تابع مصلحت زمانه باشد ،در بسیاری از مواقع تشخی ای
مصلحت در گرو شناخت تزاحم و حل آن بر پای هی ترجیح مسائل اهم بر مهم خواهد بهود
(عل یدوست)993 ،1933 ،؛ لذا در بحن جاری نیز اگر احکامی را که امام خمینی(ره) بهعنهوان
صورتهای بحن اشاره کردهاند واکاوی کنیم بهه ایه نتیجهه خهواهیم رسهید کهه حکهم
مصلحتی امام خمینی(ره) ارتااط تنگاتنگی با شناخت تزاحم و عالج آن دارد .در واقع بدون
درو تزاحم ،رسیدن به ای احکام دشوار است .برخی از ای احکام مصهلحتی (حکهومتی)
عاارتند از:
 زمانی که بر حوزه اسالم دشم قوی هجوم آورده باشد که دفع آن جهز بها تسهلیحکفار ممک نااشد و مسلمانان نیز در امنیت از جانب آنها به سر برند ،دادن سالح به ایشان
برای دفاع واجب است.
 اگر مهاجم به دولت شیعه دولت اسالمی جائر باشهد کهه خواههان قتهل و اسهارت ونابودی مذهب شیعه هستند و با مسلح ساخت کفار دفع ایشان ممک شود ،دفع سالح بهه
آنها واجب است.
ای دو حکم حاصل اعما) قواعد تزاحم است ،زیرا هنگامی که میهان دولهت شهیعه و
دیگری جنگی رخ دهد و در ای جن بتوان با اعطای تسلیحات به کفار بر جنه فهائق
آمد ،فروش سالح با دو حکم کلی روب هرو میگردد:
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 .1حرمت اعانه به ظلم و تقویت باطل؛ چرا که فروش سالح منجر بهه تقویهت گهروه
باطل و مستکار میگردد.
 .1وجوب حفظ کیان اسالم و شیعیان که در برابر دشمنی قوی قرار دارند.
مکلف در ای وضعیت با ممانعت امتثا) هر دو تکلیف روب هروست؛ چراکه با فروش یها
عدم فروش سالح به انجام فعل حرام و ترو فعل واجب ماتال میگردد و ای جاسهت کهه
تزاحم رخ میدهد .امام خمینی(ره) مصلحت را در جانهب اههم و حکهم کلهی دوم ،یعنهی
وجوب حفظ کیان اسالم دانستهاند و لذا حکم به وجوب فروش بیع سالح دادهاند.
با بررسیهای فو روش میگردد تحلیل مصلحتمحور مسائل فقه سیاسهی و نگهاه
میشود و حکم حکومتی مقتضی را
حکومتی به نصوص ،موجب شناخت عرصههای تزاحم 
حاصل میکند؛ در حالیکه در سایر روشهای اجتهادی ای موضوع دیده نشده اسهت .در
ادامهی نوشتار حاضر و در ذیل ضوابط عالج تزاحم اشاره خواهیم کرد کهه ایه روش در
بررسی نصوص و اهمیتدادن به حکم عقل ،چگونه به شناخت معیار اهم در عالج تهزاحم
میانجامد.
 -2-2توجه به مقاصد شریعت در احکام سیاسی

از دیگر نکاتی که در راستای شناخت تزاحم میتوان بدان اشاره کرد ،لزوم توجه به مقاصد
شریعت است .رویکرد مقصدگرا در فقه شیعه معتقد است اگرچه مقاصد شریعت نمیتوانند
قاعده ،سند و دلیل برای فقیه در استنااط احکام باشهند ،ولهی توجهه فقیهه بهه مقاصهد در
استنااط و کشف احکام ضروری است؛ چرا که ای توجه باعن میشود در مهوارد بسهیاری
برداشت فقیه از ادله ،غیر از برداشتی باشد که بدون ای توجه صهورت مهیگیهرد .حاصهل
چنی رویکردی ،ساخت یا شکست ظهور سند است؛ زیرا مقاصد شریعت بهعنوان قهرائ
حالیه نق مهمی را در ظهور یك مت شرعی ایفا میکند .ایه توجهه ههمچنهی باعهن
(علیدوست.)996 ،1933 ،
حضور عقل در کنار ن میگردد 
اینك به بررسی مصداقی یکی از مسائل فقه سیاسی مهیپهردازیم تها نکتههی مهذکور
روش گردد .اگر در رویکردهای عملی فقها دقهت نظهر داشهته باشهیم ،درخهواهیم یافهت
رویکردی که به مقاصد شریعت در تحلیل نصوص توجه کرده ،عرصههای تزاحم را بهتهر
شناسایی نموده و ضوابط عالج آن را نیز دقیقتر اعما) کرده است.
فروعات بحن والیتپذیری حاکم جائر از مهمتری مااحثی است که فقها در آن راجع
به تزاحم و ضوابط آن سخ گفتهاند .وقوع تزاحم در ای باب از حین وجود روایاتی است

انگر استثنابودن بحن حرمت والیتپذیری هستند؛ بدانمعنا که ای امر را بها نیهت
که بی 
قیام برای مصالح بندگان جایز میداند.
راجع به وقوع تزاحم در ای روایات ،سه دیدگاه وجود دارد:
الف -تحلیل روایات استثنا از باب تزاحم

 .1عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ
السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ لِي وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِي مُرُوءَةٌوَ عَلَيَّ عِيَالٌ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ظَهْرِي شَيْءٌ

آسیبشناسی عرصههای تزاحم در مسائل فقه سیاسی

گروهی از فقها ،از جمله شیخ انصاری ،استثنایی را که در روایات به آن اشاره شده است ،از
باب تزاحم میدانند .ای گروه کسانی هستند که قائل به حرمت ذاتی والیتپذیری حهاکم
بههمی ساب ای حکم را غیرقابل تخصی میدانند .لذا ،ههر اسهتثنایی را از
جائر بوده و 
باب تزاحم توجیه کردهاند (انصاری ، 1115 ،ج .)91 ،1در روایهات ،سهه نهوع والیهتپهذیری
غیرحرام در ای دیدگاه عنوان شده است:
تپذیری مرجوح (مکروه) :در ای حالت ،فرد تولی امور را برای ظالمان به عهده
 والی میگیرد؛ در حالیکه هم قصد تامی معاش خوی را دارد و هم قصد احسان به مومنان و
دفع ضرر از آنها در خال) انجام کار مورد نظر اوست .شاهد ای نوع جواز ،روایهات علهی
ب یقطی و زیاد اب ابی سلمه است(1کلینی ، 1139 ،ج 139 ،5و .)111
تپذیری راجح (مستحب) :در ای حالت ،فرد عهدهدار مسوولیت از سوی ظهالم
 والی میشود ،در حالیکه تنها قصد احسان به مومنان و دفع ضرر از آنهها مهورد نظهر اوسهت.
شاهد ای نوع جواز روایت محمد ب اسماعیل است(2مجلسی ، 1139 ،ج.)953 ،91
تپذیری واجب :والیتپذیریای است که انجام امر به معروف و نهی از منکهر
 -والی 

فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ
أَطَأَ بِسَاطَ أَحَدِهِمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ
أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ و نيز عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ
يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ.
 .2رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى بِأَبْوَابِ الظَّالِمِينَ مَنْ نَوَّرَهُ
اللَّهُ وَ أَخَذَ لَهُ الْبُرْهَانَ وَ مَكَّنَ لَهُ فِي الْبِلَادِ لِيَدْفَعَ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ وَ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ
يَلْجَأُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الضُّرِّ وَ إِلَيْهِمْ يَفْزَعُ ذُو الْحَاجَةِ مِنْ شِيعَتِنَا -وَ بِهِمْ يُؤْمِنُ اللَّهُ رَوْعَةَ الْمُؤْمِنِ فِي دَارِ
الظَّلَمَةِ أُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

13

وابسته به آن است .لذا ،طاق قاعدهی "ما ال یتم الواجهب اال بهه واجهب مهع القهدره"؛ در
ای جا نیز چون انجام واجب امر به معروف و نهی از منکر جز از راه والیتپهذیری واجهب
یشود (انصاری ، 1115 ،ج.)95-99 ،1
نیست ،ای امر واجب م 
بهویژه نوع واجب والیتپذیری ،آرای فقهی مخالفی مطرح
نسات به ای تقسیمبندی ،
شده است که در ادامه به آن میپردازیم.
ب -عدم پذیرش تزاحم
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گروه دیگر فقها مخالف تزاحم در ای بحن هستند .ایه گهروه غالاهاً بهه علهت عهدم
پذیرش حرمت ذاتی والیتپذیری ،ای بحن را غیهر قابهل جریهان و تخصصهاً از ادلهه ی
صاحبجواهر اشاره دارد

حرمت خارج میدانند (ایروانی ، 1136 ،ج19 ،1؛ مکارم.)936 ، 1116 ،
که والیتپذیری حاکم در صورت عدم انجام فعهل حهرام ،حهال) اسهت؛ لهذا در صهورت
توانایی ،امر به معروف و نهی از منکر واجب میشود و معارضی نیز برای آنچهه اقتضهای
وجوب داشته باشد ،ندارد (صاحبجواهر ، 1131 ،ج.)161 ،11
ج -محدودتر بودن دایرهی تزاحم :رویکرد امام خمینی(ره)

انگر آرای امام خمینهی(ره) در
دیدگاه دیگری را نیز در ای بحن میتوان اشاره کرد که بی 
بهعلت اشکاالتی که در دیدگاه شیخ انصاری دیهدهانهد ،تهزاحم در
ای مساله است .ایشان 
ای مساله را به آن حد وسیعی که مرحوم شیخ بیان میکند ،نپذیرفتهاند؛ بلکه از مجمهوع
روایات نظر دیگری را ارائه میدهند.
بهباور نگارنده ،امام خمینی(ره) در ای ماحهن ،تحلیلهی جهامع ارائهه دادهانهد .ایشهان

نصوص ای موضوع را در سایهی برخی از مقاصد شریعت تفسیر میکنند .توضهیح آنکهه
امام خمینی(ره) با بهرهگیری از مقصد والیت که از جملهی مقاصد عالی شریعت و بهدناا)
عاودیت و ربوبیت الهی مطرح میشود ،اشاره میکنند که سهلطنت بها جعهل الههی بهرای
قرار داده شده است؛
و سپس برای امیرمؤمنان و ائمهی طاهری
پیامار خدا
از ای رو هنگامی که خداوند ای سلطنت را برای کسی قرار میدهد ،احدی جهواز تصهرف
در آن ندارد .با ای مقدمات روش میشود که کارگزاران کسی که غاصب سهلطنت اسهت
نیز ،گرچه خود غاصب نیستند ،اما از جهت تصرف در مها) غیهر ،عمهل حرامهی را انجهام
1
میدهند (خمینی ، 1115 ،ج .)159 ،1امام خمینی(ره) برخی نصوص (طوسهی ،1993 ،ج)59 ،1
 .1مِنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ.

را در پرتوی مانای ذکرشده بازخوانی کردهاند (خمینی ، 1115 ،ج.)169-165 ،1

آسیبشناسی عرصههای تزاحم در مسائل فقه سیاسی

همچنی امام خمینی(ره) با توجه به مقصد عدالتمحوری ،دستهی دیگری از نصهوص
مانند روایت تحفالعقو) را روایاتی میدانند که داللت واضهحی بهر حرمهت ذاتهی دارنهد؛
چراکه نقضکنندهی ای هدف عالی شریعت هستند .ایشان دربارهی روایت تحهفالعقهو)
میفرماید« :واضح است که ای روایت در داللت بر حرمت ذاتی ظاهر است .آنچه در ای
آنجا که مفاسد عظیمی بهر
یشود ،از جملهی علل تشریع حکم است؛ زیرا از 
روایت ذکر م 
والیت جائر مترتب است و حاکمان ظالم منشا هر فسادی هستند ،خداوند تعالی حکومهت
آنان را حرام کرده و دخو) در اعما) و پذیرش والیت از جانب ایشان را نیز حرام میداند»
(همان.)169 ،
در گروه دیگری از روایات ای بحن ،حفظ دی و نیفتهادن در ورطههی ظلهم و فسهاد
دستگاه جائر ،دلیل اجتناب از والیتپذیری عنوان شده است .از دیدگاه امام خمینی(ره) ای
بهسهاب انجهام عمهل
روایات داللتی بر حرمت ذاتی والیتپذیری حاکم جائر ندارند ،بلکه 
گرفتهاند (همان.)193،

حرام از سوی فاعل مورد نهی قرار
در جمع میان ادلهی متنی ،امام خمینهی(ره) اشهاره دارنهد کهه هریهك از نصهوص از
منظری به حرمت والیتپذیری اشاره دارند.
با توجه به ای نگاه مقاصدی ،امام خمینی(ره) به دیدگاه شیخ انصاری اشهکا) دارنهد؛
زیرا پذیرفته نیست که بهساب اموری مستحای مانند قیام برای مصالح بندگان ،امر واجای
که دارای چنی مقاصد مهمی در شریعت است ،در مرحلهی پایی تر قرار گیرد.
همچنی امام خمینی(ره) نظر شیخ انصاری راجع به والیتپذیری واجهب را نیهز نقهد

میکنند .بهنظر ایشان در صورتی باید قائل به تزاحم شویم که دو نکته محقهق شهود :او)
آنکه در دلیل هر دو تکلیفی که در وضعیت تزاحم قرار گرفتهانهد ،اطهال وجهود داشهته
باشد؛ دوم آنکه یك مکلف در امتثا) واجب و حرام بهصورت همزمان دچار مشکل شهود.
حا) آنکه هر دو مورد در وضعیت مذکور دارای اشکا) است .زیرا اوالً ،امر بهه معهروف و
نهی از منکر از واجاات مطلق نیست ،بلکه واجب توصلی است که شارع بهجههت اقامههی
سایر فرائض آن را واجب ساخته است؛ لذا ای گونه نیست که همیشه و تحت هر شرایطی
واجب باشد ،بلکه تنها زمانیکه هدف محقق شود ،واجب است .ثانیاً ،در حالتی که امر به
معروف و نهی از منکر موقوف به والیتپذیری جائر باشد ،در واقع مکلهف بهرای ایه کهه
دیگری واجای را انجام دهد یا حرامی را ترو کند ،خود مرتکب حرام میشود؛ حا) آنکه
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در تزاحم باید خود مکلف در محذور انجام واجب و حرام باشد .مثالً اگر فرد در حالتی قرار
دارد بی ای که اگر خودش شرب خمر کند (انجام حرام) ،دیگری نمازش را انجام میدهد،
در ای جا پذیرفته نیست که فرد حرام انجام دهد (همان.)199-195 ،
با توجه به ای نگاه مقاصدی ،امام خمینی(ره) به گونهای دیگر عرصههی تهزاحم را در
ای موضوع شناسایی کرده است .بهنظر ایشان روایات ای بحن بر یك مالو اتفا دارند
و آن جواز دخو) برای اصالح حا) شیعه و انجام منافع شیعیان است؛ با توجهه بهه کثهرت
مضامی روایات باید به اخ مضمون آنها تمسك کرد« :ظاهر آن است کهه متهیق از
بهصورتی که ظلهم و ضهرر از
جواز دخو) ،حالتی است که فرد عالم باشد در داخل شدن 
بهنظر امام خمینی(ره) در تحلیهل
منافعشان حفظ میشود» (همان .)131 ،
شیعه دفع شده و 
ای مالو احتما) دارد اجازهی ورود به دیوان سلطان در آن دوره مجوزی سیاسهی باشهد
طائفههی حهق در آن زمهان تحهت

که هدف آن مصلحت بقای مذهب شیعه اسهت؛ زیهرا
سلطهی دشمنان بودند و اگر ورود بعضی از امیران شیعه در حکومتهای آنها ناود که با
انجام امور ،مصلحت شیعه را حفظ کنند ،مذهب در معر نابودی قرار میگرفهت (همهان،
بزرگتر از مصلحت اکرام مهوم

 .)139امام خمینی(ره) اشاره دارند که ای مصلحت بسیار
و یا امر به معروف و نهی از منکر در امور عادی است؛ از ای رو نمیتوان الغای خصوصیت
بهنوعی احسان به مومنان محسوب شود ،یا امهر بهه
کرد و هرجا فردی به انجام کاری که 
معروف و نهی از منکر باشد ،حکم به جواز دخو) در درگاه سلطان داد .پهس از بیهان ایه
میدارند که اشاره به موضوع بحن حاضر،
مطالب در نکتهی پایانی ،امام خمینی(ره) بیانی 
یعنی تزاحم است .ایشان پس از یافت مالو روایات میفرمایهد« :بنهابر احتمها) مهذکور،
ای مقام از قایل تزاحم است و بر پایهی ترجیح وجوب دخو) به درگاه جهائر بهرای حفهظ
شیعه بر حرمت دخو) خواهد بود و ای که برخی روایات اشاره دارد که قضای حوائج اخوان
کفاره عمل سلطان است بر ای اسا قابل تحلیل است؛ ب هخصوص بنابر مانای ما که در
هنگام تزاحم اهم و مهم ،حرمت عمل مهم باقی است ،گرچه در عمهل تهرو مهیشهود»
(همان.)135 ،
روش ه اسههت کههه رویکههرد مقاصههدی امههام خمینههی(ره) کههامالً متفههاوت از رویکههرد
سایری است .ای رویکرد موجب شناسایی دقیق تهزاحم در مسهاله شهده و چنهانکهه در
بحن ضوابط مطرح خواهیم کرد ،اخذ مالو در تشخی اهم نیز بهدرستی صورت گرفته
است.

 -2-3توجه به نوع حکم در وقوع تزاحم
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از ضوابطی که با بررسیهای رویکرد عملی فقها در تزاحم قابلیت بررسی دارد ،نق نهوع
حکم در وقوع تزاحم است؛ تفصیل ای بحن را میتوان در موضهوع حفهظ کتهب ضهاله
مطالعه کرد .در مسالهی حفظ کتب ضاله ،بحثی میهان فقهها مطهرح شهده اسهت .ایشهان
معتقدند در شرایطی که مصلحت بزرگتری در میان باشد ،گرچه بها حکهم حرمهت حفهظ
کتب ضاله مواجهیم ،اما در شرایطی که دفع شاهات کتب ضاله با حفظ ایه کتهب میسهر
شود ،حفظ ای کتابها جایز و بلکه واجب است.
عالمه حلی میفرماید« :حفظ کتب ضاله و نسخهبرداری از آن حرام است ،مگر بهرای
نقض و استدال) علیه آن» (عالمهحلی ، 1111 ،ج .)119 ،11محقهق حلهی ( ، 1133ج )1 ،1و
محقق کرکی ( ، 1111ج )16 ،1نیز چنی نظری دارند .شیخ انصهاری مهیفرمایهد« :حفهظ
کتب ضاله حرام نیست ،مگر از حین ترتب مفسدهی گمراهی قطعی یا احتما) قهوی؛ امها
مفسدهی محققه با مصلحت قویتر معهار گهردد  ...دلیلهی بهر

اگر ای گونه نااشد و یا
حرمت نیست» (انصاری ، 1115 ،ج .)191 ،1در میان فقها ،محقق اردبیلی قائهل بهه وجهوب
حفظ کتب ضاله در چنی شرایطی است (اردبیلی ، 1139 ،ج.)96 ،3
آنچه مورد توجه ماست پاسخ به ای سوا) است که آیا استثنای فو  ،نتیجهی اعما)

قاعدهی تزاحم است؟ در پاسخ باید گفت تزاحم زمانی رخ میدهد که امتثا) دو امر بهطور
همزمان ممک نااشد؛ در آن هنگام باید امری که مالو اهم دارد ،گزین شهده و مهورد

تاعیت قرار گیرد .در بحثی که مطرح شده است شرایطی واقع شده که برای تقیه و حفهظ
جان و یا پاسخگویی و رد شاهات  -که هر دو فعل واجب هستند  -نیازمنهد حفهظ کتهب
بهطور کلی (مطابق دیدگاه نخست) حفظ کتب ضهاله ،حهرام
ضاله هستیم .از سوی دیگر ،
است .در ای جا دو امر (وجوب حفظ جان در فر تقیه یا وجوب روشنگری و دفع شاهه با
بههنظهر
وجوب اعدام کتب ضاله) در تزاحم قرار گرفته و امتثا) هر دو ممک نیسهت؛ لهذا 
میرسد ای بحن از سنخ موارد تزاحم در مسائل سیاسی است.
اما دربارهی تقیه ،نکتهای وجود دارد که وقوع تهزاحم را بها تردیهد روبه هرو مهیسهازد.
توضیح آنکه مشهور اصولیون ،مورد تقیه را از عناوی ثانویه احکام مهیداننهد .حها) اگهر
احکام ثانویه را حاکم (انصاری ، 1113 ،ج169 ،1؛ واعظحسینی ، 1119 ،ج )919 ،1یا مخصه
(حکیم ، 1133 ،ج )936 ،1احکام اولیه بدانیم ،الجرم با آنها رابطهی طهولی پدیهد مهیآورد
(مشکینی )111 ،1991 ،و سخ گفت از تزاحم را مشکل میسازد .اما در فرضی کهه عنهاوی
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ثانویه ،روابط فو را نداشته ،بلکه بهمثابه احکامی مستقل در نظر گرفته شهوند ،مهیتهوان
بهعلت آنکه نظر مشههور اصهولیون همهان
فر تزاحم را راجع به تقیه مطرح کرد .الاته 
رابطهی طولی میان احکام اولی و ثانوی است ،تزاحم مطرح نیست.
نکتهی دیگری نیز در ای بحن از جانب صاحب عروه مطرح شده است که مهیتوانهد
بهعنوان ضابطهای در تزاحم مطرح گردد .ایشان میفرمایهد« :ایه مقهام از بهاب تهزاحم

نیست ،وگرنه تحصیل مصلحت مزاحم واجب میشد؛ زیرا در صورت فهر عمهوم دلیهل
آنکه موضوع مهمتری در
دستبرداشت از آن جایز نیست ،مگر 
حرمت حفظ کتب ضال) 
دستبرداشت از
میان باشد .اما با وجود فر عدم عمومیت دلیل به مجرد وجود مصلحت 
همهی موارد است .پس ای مقام مانند حرمهت
آن ممک است ،زیرا دلیل قاصر از شمو) 
دروغ است که به مجرد وجود مصلحت میتوان از حرمت آن دست برداشهت؛ زیهرا دلیهل
حرمت کذب ،عام نیست و از قایل حرمت شرب خمر نیست که هیچ زمان جایز نشود ،مگر
با آمدن برخی عناوی مخصوص مانند ضرر ،حرج یا تهزاحم بها واجهب و حرامهی دیگهر»
(یزدی ، 1111 ،ج.)19 ،1
در واقع دیدگاه محقق یزدی در ادامهی نظر شیخ انصاری مطرح شده است که ایشان
ادلهی حرمت حفظ کتب ضاله را تنها شامل مواردی میدانند کهه بها حفهظ کتهب ضهاله،

مفسده مترتب گردد (انصاری ، 1115 ،ج)199 ،1؛ بدانمعنا که اگر در یك تقسیمبندی ،ادلهه
را به دو گروه لفظی و لای تقسیم کنیم ،بحن عمومیت ،در ادلهی لفظی مطرح است؛ و از
آنجا که دالیل حرمت حفظ کتب ضاله 1عمومیت لفظی ندارد ،وقوع تزاحم در ای مساله

با اشکا) روب هروست.
مسالهی حفظ کتب ضهاله وجهود دارد کهه براسها

الاته باید گفت دیدگاه دیگری در
تحلیل مقاصدی ،حرمت حفظ کتب ضاله را مطلقا حرام میداند .در ای دیهدگاه بههعلهت
اهتمام شارع به امور اعتقادی و شرعی ،احتیاط آن است که حفظ کتب ضاله مطلقها حهرام
منهاجالصالحی پس از بررسهی ادلههی موضهوع مهیفرمایهد:
باشد .محقق قمی در ماانی 
«میتوان برای اثاات ادعای فو (حرمهت حفهظ کتهب ضهاله) از دلیهل وجهوب اعهدام و
 .1دالیل حفظ حرمت عاارت است از وجوب قلع ماده فساد(مستفاد از حکم عقهل) ،ذم نکهوه مسهتفاد از
آیهی  6سوره لقمان و امر به اجتناب از قو) زور (آیهی  93سوره حج) و استفاده تفصیل (جواز در صورت
عدم ترتب مفسده و حرمت در صورت ترتب مفسده) از روایت خاصه (حرعاملی.)993/11 ، 1139 ،

 -3ضوابط عالج تزاحم

پس از تایی نکاتی در خصوص شناخت تزاحم ،نوبت به ضوابط عالج تزاحم میرسد .باید
دانست اعما) ضوابط تزاحم نیز که همان ترجیح حکم دارای مالو اههم اسهت ،در گهرو
توجه به نکاتی است که پی از ای بیان شد .در واقع با بررسی مصادیق فقهی مهیتهوان
چنی دریافت که رویکردهای مصلحتمحور و مقصدگرا ،توفیق باالتری در شناخت معیار
اهم دارند؛ لذا دو ضابطهی کلی را بهعنوان نتایج حاصل از ای بررسیها در ای قسمت از
نوشتار بیان میکنیم:
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شکست بتها استفاده کرد؛ چراکه وحدت مالو وجود دارد .عالوه بر ای که اهمیت ایه
امر روش است ،زیرا از مهمتری اموری که شهارع مهورد توجهه دارد ،اعتقهادات و احکهام
شرعی است .لذا احتیاط در آن الزم است و معروف بی اصحاب وجوب احتیاط در نفس و
عر و اموا) است و اشکالی نیست که حفظ احکهام و اعتقهادات شهرعی اولهی و اشهد
است» (طااطاایی قمی ، 1116 ،ج.)193 ،9
امام خمینی(ره) نیز جلوگیری از گمراهی مردم را از اموری میدانند کهه شهارع بهه آن
اهتمام دارد .لذا بهنظر ایشان حتی فروش کاغذ به کسی که میدانیم کتابهای ضد اسالم
و رد قرآن مینویسد ،حرام است؛ لذا میتوان حفظ کتب ضاله را به طریهق اولهی مطهابق
استدال) ایشان حرام دانست (خمینی ، 1115 ،ج.)131 ،1
مسهالهی

مرحوم منتظری نیز در ای مساله میفرماید« :ممک است گفته شود ماننهد
وجوب معدومکردن بتها ،از مذا شارع فهمیده میشود که نفس وجهود آنهها ماغهو
است ،گرچه فساد خارجی بر آن مترتب نگردد؛ لذا اتالف آن واجب اسهت .الاتهه دربهارهی
کتب ضاله دلیلی نداریم که مانند بت باشد  ...مگر آنکه گفته شود ضرر کتب ضاله کمتهر
از ضرر بتها نیست» (منتظری ، 1115 ،ج .)99 ،9اگر ای دیهدگاه را در بحهن حفهظ کتهب
تقویت کنیم ،وقوع تزاحم جلوهای روش تر مییابد؛ زیرا عمومات وجوب حفظ دی موجب
جاران اشکالی است که صاحب عروه بیان کرده است.

 -1-3تحلیل مقاصدمحورانهی نصوص در جهت شناسایی معیار اهم از مهم

یکی از کارکردهای مقاصد شریعت تشخی مالو اهم در موقعیتهای تزاحم است؛ زیهرا
مراد از مالو در ای بحن ،مصالح و مفاسد حکم است که در مرتاههی حکمهت حکهم یها
همان مقاصد حکم قرار دارند .بنابرای وقتی از نسات سنجی میان اهمیت مهالو دو حکهم
سخ گفته می شود ،از نسات میان حکمت آن دو بحن شده است (علیاکاریان.)119 ،1995 ،
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در ای راستا نویسندگان راجع به مقاصد شهریعت تقسهیماتی دارنهد .بهرای نمونهه ،مقاصهد
شریعت به مقاصد غایی ،میانی و اولیه تقسیم شده است .در ای حالت اهداف اولیه و میانه
(علیدوسهت .)155 ،1933 ،ههمچنهی از مقاصهد
همواره در راه رسیدن به هدف نهایی است 
اصلی و تاعی سخ گفته شده است؛ بدی معنا مقاصد ضروری یا همهان پهنجگانهه و نیهز
شدهاند؛ مقاصد تاعی نیز شهامل
مقاصد واجاات و محرمات بهعنوان مقاصد اصلی نام برده 
مقاصد احکام غیری و مقاصد احکام نفسیای که بهرای غهر دیگهری جعهل شهدهانهد،
میباشند( .علی اکاریان)119-115 ،1995 ،
آنچه در نوشتار حاضر بهعنوان ضابطهای در خصوص عالج تزاحم مطرح مهیگهردد،

برگرفته از مصادیق فقهی بررسیشده در مسائل فقه سیاسی اسهت کهه پهی از ایه تها
حدودی بیان شد .در ای ضابطه ،استفاده از مقاصد شهریعت در مرحلههی اسهتنااط حکهم
مطرح میشود که منجر به اخذ مالو اهم در راستای عالج تهزاحم خواههد بهود .توضهیح
آنکه در نمونههای بررسیشهده ،رویکهرد امهام خمینهی(ره) تحلیهل مقاصهدی احکهام در
مرحلهی استنااط است؛ بدی معنا که نصوص با نظارت مقاصد شریعت تفسیر و تایی شهد
و ای رویکرد موجب شناخت عرصههای تزاحم گردید .اما کارکرد دیگهر آن در مرحلههی
عالج تزاحم است که موجب تشخی دقیق مالو اهم میگردد.
رسهیده
برای نمونه در بحن بیع سالح به اعدای دی  ،نصوصی که از اههلبیهت
است ،به مالو تقویت دی و حفظ حکومت اسالم تکیه دارد؛ بهطوری که اگر در شهرایط
هدنه جواز فروش سالح داده شده یا در مقابله با دولت روم جواز فهروش مطهرح گردیهده
است ،همگی مطابق ن در جهت تقویت اسالم و نابودی کفر بوده است .لهذا مهیتهوان
نتیجه گرفت که ای مالو بهعنوان معیار اهم نزد شریعت مطرح است و سهایر احکهام در
جهت رسیدن به آن بیان میشوند.
همچنی در بحن حرمت والیتپذیری حاکم جائر ،چنانکه اشاره شهد ،امهام خمینهی
قائلند که اجازهی ورود به دیوان سلطان در آن دوره مجوزی سیاسی میباشد که هدف آن
مصلحت بقای مذهب شیعه است؛ چهرا کهه طائفههی حهق در آن زمهان تحهت سهلطهی
دشمنان بودند و اگر ورود بعضی از امیران شیعه در حکومتهای آنها ناود کهه بها انجهام
امور ،مصلحت شیعه را حفظ کنند ،مذهب در معر نابودی قرار میگرفت .لذا در اشهکا)
بزرگتر از مصلحت اکرام مهوم و یها

به شیخ انصاری میفرمایند که ای مصلحت بسیار
امر به معروف و نهی از منکر در امور عادی است؛ از ای رو نمیتوان الغای خصوصیت کرد

بهنوعی احسان به مومنهان محسهوب شهود ،یها امهر بهه
و هرجا فردی به انجام کاری که 
معروف و نهی از منکر باشد ،حکم به جواز دخو) در درگاه سلطان داد .ای بههرهگیهری از
نصوص چنانکه پی از ای نیز بیان شد ،حاصل توجه به مقاصد شریعت ضهم تحلیهل
نصوص است.
در بحن حفظ کتب ضاله نیز میتوان دیدگاه کسهانیکهه مصهلحت نقهض و رد را در
تزاحم با حرمت حفظ ترجیح دادهاند ،در همی راستا تحلیل کرد .ایشان با در نظهر گهرفت
آنجا که حفظ عقاید در گرو حفظ کتب ضاله جهت
مقاصدی که مورد اهتمام شارع است ،
رد و نقض است ،تحصیل آن را بهعنوان مقصدی اهم ،واجب دانستهاند کهه موجهب رفهع
حرمت حفظ کتب ضاله میگردد.
بهرهگیری از حکم عقل در جهت تحقق معیار اهم
آسیبشناسی عرصههای تزاحم در مسائل فقه سیاسی

بهعنوان چهارمی دلیل در کنار کتاب ،سنت و اجماع بهرای کشهف احکهام شهرع در
عقل 
یای است
بهعاارت دیگر ،حکم عقل هر قضیهی عقل 
جریان اجتهاد و استنااط مطرح است .
که با آن بتوان علم قطعی به حکم شرعی را دریافت کرد (مظفر ، 1193،ج.)199 ،9
چنانکه از بررسی برخی مصادیق فقهی برمیآید از جملهی کارکردهای حکم عقل در

جهت تحقق معیار اهم است .در ضابطهی قالی سخ از تشخی مالو اهم بود ،امها در
ای ضابطه تحقق مالو اهم مطرح است؛ امری که کمتر مورد توجه واقع شده است .زیرا
در مواردی مالو اهم مشخ است ،اما راه تحقق آن بیان نشده است.
چنانکه از بحن بیع سالح به اعدای دی برمیآید میتوان بهرهگیری از حکم عقل را
در جهت عالج تزاحم و تحقق معیار اهم بهکار گرفت .امام خمینهی کهه ماهدع ایه نظهر
هستند ،در خصوص کارکرد عقل اشاره دارند که مصلحت حفظ حکومت ،مهالو اههم در
فروش سالح است ،یعنی هر حکمی بایهد منجهر بهه رعایهت مصهلحت گهردد؛ و مها اگهر
موقعیتهای مختلف را در نظر بگیریم ،در همهی آنها عقل بهدناا) دستیافت به راهی
است که موجب حفظ حکومت اسالمی گردد .در ای راستا هر آنچه ضد آن اسهت ،قاهیح
دانسته و هر آنچه موجب رسیدن به ای هدف است ،از منظر عقل ،حس است که حکهم
میشود (خمینی ، 1115 ،ج.)116-113 ،1
حکومتی بر آن استوار 
نتیجه

نوشتار حاضر ،ضوابط تزاحم را با بررسی تفصیلی عرصهههای تهزاحم در مصهادیق فقههی 11
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بهعنوان نوشتار در دو زوایه جمعبندی میکنیم:
واکاوی نمود که نتایج آن را با عنایت 
صورتگرفتهه

 -1شناسایی عرصههای تزاحم در مصادیق فقهی :مطابق بررسیهای
در مصادیق فقهی ،شناسایی عرصههای تزاحم در گرو توجه به چند نکته است:
الف -تحلیل مصلحتمحور مسائل سیاسی :چنانکه در بحن بیع سالح بهه دشهمنان
دی  ،تنها رویکرد امام خمینی ،که دارای ویژگی فو اسهت ،فهرو تهزاحم را شناسهایی
کرده و براسا آن حکم حکومتی صادر شده است.
ب -تحلیل ادله ی مسائل فقه سیاسی در پرتوی مقاصد شریعت :ای رویکرد نیز در
میان فقها وجود داشته و در مواردی موجب شده است کاستیهای ادلهی حکم جاران شود
و اشکا) صاحب عروه مطرح نگردد؛ چنانکه در بحن کتب ضاله نگاه مذاقی و مقصهدی
به هدف شارع ،که حفظ اعتقادات و جلوگیری از انحراف است ،موجب تقویت حکم حرمت
حفظ کتب ضاله شده و در کنار وجوب روشه گهری ،وقهوع تهزاحم را روشه مهیسهازد.
مقاصدمحورانهی امام خمینهی از نصهوص

همچنی در بحن حرمت والیتپذیری ،تحلیل
حرمت ،موجب شده است ایشان دیدگاه جامعتری از وقوع تزاحم نسات به سهایری ارائهه
دهند.
ج -تفکیک عناوین ثانوی از احکام اولی :همانگونه که در بحن کتب ضهاله مطهرح
گردید در شناسایی عرصههای تزاحم باید توجه کرد که وقوع تزاحم میان دو حکهم اولهی
بهعلت آنکه در طو) عناوی اولی قرار دارند در تزاحم با
مفرو است ،و عناوی ثانوی ،
آنها واقع نمیشود.
د -لزوم عمومیت ادله ی حکم در وقوع تزاحم :چنانکه در بحن کتب ضاله ،صهاحب
عروه اشاره دارد ،احکامی دچار تزاحم میگردد که در ناحیهی ادلهی آنها عمومیت وجهود
بدانمعنا که اگر در یك تقسیمبندی ادله را به دو گروه لفظی و لاهی تقسهیم
داشته باشد؛ 
کنیم ،بحن عمومیت ،در ادلهی لفظی مطرح است .از آنجا که دالیل حرمت حفهظ کتهب
ضاله ،عمومیت لفظی ندارد ،وقوع تزاحم در ای مساله با اشکا) روب هروست .شایسته است
ای مانای صاحب عروه بهعنوان یکی از چال های بحن شناسهایی عرصههههای تهزاحم
مورد بررسی دقیقتر محققان قرار گیرد.
 -2ضوابط عالج تزاحم :از رویکرد عملهی فقیهها در برخهورد بها مصهادیق تهزاحم در
یشده ،ضوابط ذیل برای عالج تزاحم برداشت میگردد:
مسائل بررس 
الف -تحلیل مقاصدمحورانه ی نصوص در جهت شناسایی معیار اهم از مهم :گرچهه

آسیبشناسی عرصههای تزاحم در مسائل فقه سیاسی

بهطور مستقل نپذیرفتهاند ،اما در مرحلهی
فقها کارایی مقاصد شریعت را در فرایند استنااط 
مهمبودن مهالو احکهام متهزاحم،
اجرای احکام و در هنگام تزاحم برای تشخی اهم و 
بهکارگیری مقاصد شهریعت
بودهاند .در رویکرد امام خمینی 

مقاصد شریعت معیار تشخی
بهوضوح دیده میشود .چنانکه در بحن والیتپذیری حاکم جائر ،ایشان با تحلیل جایگاه

مقاصد شریعت در نصوص و توجه به مراتب ای مقاصد ،صور تهزاحم را از دیگهران بهتهر
تشخی داده و در اخذ مالو اهم (اصالح حا) مذهب شیعه) نیز توفیق بهاالتری دارنهد.
ای توجه به مقاصد شریعت موجب شهده اسهت کهه ایشهان از اسهتثناهای بحهن حرمهت
والیتپذیری نتیجهی معقو) و قابل درکی ارائه دهند.
ب -بهرهگیری از حکم عقل در جهت تحقق به معیار اهم :از رویکرد امام خمینی در
بحن بیع سالح به اعدای دی میتوان نتیجه گرفت ،ایشان پس از شناسایی عرصهههای
تزاحم برای وصو) به معیار اهم ،از حکم عقل بهره گرفتهاند .منظور از حکم عقل آن است
که قوهی عاقلهی انسان در مواجهه با فرو مسائل سیاسی مانند بیع سهالح بهه اعهدای
(بههعنهوان معیهار اههم)
بهدناا) یافت راهی است که موجب حفظ حکومت اسالمی 
دِی  ،
گردد که حکم حکومتی بر آن استوار است.
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