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  چكيده

گـویی بـه    سه رسالت عمده است: نخسـت پاسـخ   ي، داراین اخالقینو يها از رشته یکیمنزلۀ  به  ياخالق کاربرد

هاي اختصاصی زنـدگی مـدرن، دوم تـالش در جهـت      نوپدید و ویژه در هر یک از عرصهمجموعۀ مسائل اخالقی 

ـ    اصول و ارزش ها،  تطبیق استدالل . تزاحمـات در  یهاي اخالقی در موارد خاص، و سرانجام حـل تزاحمـات اخالق

ر ینـاگز  يد و وشو مواجه » مقام امتثال«ف در یبا دو تکل یتیامن يرویدهد که ن یگاه رخ م آن یتیعرصۀ اخالق امن

هاست. مقاله حاضر  حل از اطراف تزاحم و ارائۀ راه یکین مالك انتخابِ ییدر تع يک انتخاب باشد. نکتۀ محوریبه 

قاعـده اهـم و    یعنی یدر حل تزاحمات اخالق یک مالك اساسی، تنها به یلیو تحل یفیاز روش توص يریگ با بهره

ن است که هرچند وقوع تزاحمات انکارناپذیر است، یر صور تزاحم ایق با تصویتحق ییجه نهایمهم پرداخته است. نت

تـوان در حـل    یچون قاعدة یاد شده، م يپذیرفتنی در فلسفۀ اخالق و با توجه به قواعد یفلسف یاما با نظر به مبان

  رمستقرند.یو غ  ين تزاحمات بدویمعنا که ا نیافت؛ بدیق یآنها توف

  ، تعارض، تزاحم.یم خصوصی، حریتی، اخالق، اخالق امنتی، اصول، امنیمبان ها: دواژهیکل
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  مقدمه

 یبیچ آسـ یتـوان گفـت کـه هـ     یت مـ ئـ جر خ بـوده و بـه   یبشـر در طـول تـار    يها از آرمان یکیت یامن

مـداران   استیرو حاکمان و س نیا ست. ازیانسان نبوده و ن یاجتماع یت در زندگیزتر از نبود امنیانگ چالش

نش یو همواره نسـبت بـه گـز   اند  ار حساسیت و حفظ و حراست از آن بسیمنا يجامعه نسبت به برقرار

  داشتند. يجد ۀن مسند دغدغیا يخاص براهاي  ویژگیبا  يافراد

ـ یمقصـود مـا از اخـالق امن   ( است» اخالق امنیتی«لۀ ئمس ،ترین مسائل در حوزة امنیت یکی از مهم  یت

نیت؛ و تالش در جهت حل تزاحمـات اخالقـی   ام ۀل ناظر به عرصیل و رذایعبارت است از: تبیین فضا

ن باور است که تحقق امنیت واقعـی بـدون رعایـت اصـول     یمقاله بر ا ة. نگارند)ناظر به رفتارهاي امنیتی

ـ یامن يروهـا یاخالقی اگر ناممکن نباشد، قطعاً امري نـامطلوب اسـت. ن   ـ از قب یت ـ ی س، پاسـداران و  یل پل

ـ امن يبرقرار ۀیران که داعیا یاسالم ينظام جمهور یاطالعات يروهاین از آن را در سـطح   يت و پاسـدار ی

 يهـا  راسته باشند تا از رهگذر عمل به آموزهیپ یل اخالقیآراسته و از رذا یلیبه فضاد یبا یجامعه دارند، م

 ،گـر سـخن  یجامعـه را از آنهـا انتظـار داشـت. بـه د      یتیو حراست از اخالق امن ي، بتوان برقراریاخالق

اهتمـام بـه    :قـرار داد  یتوان مورد دقـت و بررسـ   یم یو سلب یجابیرا از دو منظر ا یتیت اخالق امنیاهم

اسـت و از جملـه    ین وفـاق و انسـجام ملـ   یادیبن يها از مؤلفه یکیت، یامن ۀدر عرص یاخالق يها ارزش

رود و  یانسان در حرکت به سـمت کمـال مطلـوب بـه شـمار مـ       ياستعدادها ییساز شکوفا نهیعوامل زم

بلکه به سـالمت اخالقـی   ، سازد تنها سالمت نیروهاي امنیتی را با مخاطرات جدي مواجه می ن نهفقدان آ

  کند. جامعه نیز آسیب وارد می

ـ از دو امـر   یکـ یر اسـت  یت، فاعل ناگزیاست که در آن وضع یتی، وضعیمقصود از تزاحم اخالق ا ی

 ییتـزاحم در جـا   ،گـر ی. بـه عبـارت د  ار کندیستند، اختیاز چند امر را که در مقام عمل قابل جمع ن یکی

نداشته باشند و مـالك و مصـلحت هـر     یذات یع تنافیجعل و تشر ۀیل از ناحیا دو دلیاست که دو حکم 

آورد.  يجـا   ک زمان بهیاما مکلف در مقام امتثال نتواند هر دو را در  ،داشب یدو در مقام جعل، تام و فعل

در انتخـاب   بـد و ای مـی خود را دچار تزاحم ، یبه اصول اخالق يبندیدر پا یتیامن يرویک نیرو گاه  نیا از

  جهت گذر از تزاحم است. ییها حل کند و به دنبال راه ید میاز دو طرف ترد یکی

ان حرمت تجسس با حفظ اسالم، تزاحم منـافع فـرد بـا    یتزاحم م  ند از:ا از صور تزاحم عبارت یبرخ

با حفظ نظـام   يا مصالح عامه، تزاحم اصل رازدارب یم خصوصی، تزاحم اصل حفظ حریمصالح اجتماع

از  یکـ ین یبنـابرا  و اطاعـت از مـافوق.   یسـازمان  يهـا  تیـ مورأبا انجام م يف فردی، تزاحم تکالیاسالم
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گـذر از آن   يدر راسـتا  ییراهکارها ۀن عرصه و ارائیتزاحمات در اوجود ، یتیمباحث مهم در اخالق امن

  ش روست.یپ ۀالمحور بحث مق ،مهممطلب ن یاست که ا

  يتيتزاحمات اخالق امن يها حل راه

ل یـ گونـاگون از قب  يرهـا یانـات و تقر یپژوهان بـا ب  از اخالق یشود که برخ یادآور میها  حل ان راهیش از بیپ

تـزاحم  «و » متـزاحم  يهـا  تیـ ط و موقعیش شـرا یدایممانعت خداوند از پ«، »کسانیل یعدم الزام در دو بد«

 ياز عـدم دقـت در معنـا    یکـه ناشـ   ياند؛ انکـار  در صدد انکار تزاحم برآمده» ضخودمتناق یبیترک یاخالق

  ن اقوال و ادلۀ آنها از حوصلۀ بحث خارج است.یک از ایست و پرداختن به هر یتزاحم بوده، قابل اعتنا ن

  هم بر مهمام يتقد ةقاعد

بارة ایـن  در يمباحث چند .استهم و مهم ا ةاز قاعد يریگ بهره، یحل در موارد تزاحم امتثال ن راهیتر مهم

 ،یدر مباحـث فقهـ   یتـ یگـاه و اهم یو چـه جا  سـت یهم و مهم چاینکه ا لیاز قب؛ قاعده قابل طرح است

هـم و مهـم   اص یهم و مهم کدام است؟ منبع تشـخ ا ییشناسا يها دارد؟ راه یو اجتماع ی، اخالقیحقوق

 ین حوزه چـه نقشـ  یعرف در ا ست؟ عقل ویک ةهم و مهم در موارد تزاحم بر عهداص یست و تشخیچ

ـ  ةن قاعده از عهدیاها دربارة  پرسشل ین قبیبه ا یلیبر عهده دارند؟ پاسخ دادن تفص رون یـ حاضـر ب  ۀمقال

  .کنیم ین قاعده توجه میابارة بحث، به چند مطلب در يرو به اقتضا نیازا ؛است

ـ  امستقل با عنوان  یخود بحث يها ن در نوشتهییغالب اصول بلکـه آن را در ضـمن   ؛ دهم و مهـم ندارن

 انـد  مطـرح سـاخته  » ترتـب «و » مصـالح مرسـله  «، »حیتعادل و تراج«، »یاجتماع امر و نه«ل یاز قب یمباحث

؛ 474و  465، ص 1ق، ج 1414و قدسـی،   يرازیمکارم شـ  ؛306و ص  288، ص 1، ج 1367، یخوئ(

  .)202و  138، ص 6ج ، 1376، یفاضل لنکران

  ت قاعدهيل اهميدال

است کـه دانشـمندان علـوم     یعقل يا م أهم بر مهم همانند قاعدة دفع أفسد به فاسد، قاعدهیدقاعدة تق

ـ ن نیدهند و در کلمـات معصـوم   یم ین و فقها بدان گواهییاز اصول ياریو بس یاجتماع ن یـ ز بـر ا ی

م ر المهـ یـ من اشتغل بغ«فرمود:  رالمؤمنین علیینمونه ام يه شده است. براید و بدان توصیقاعده تأک

ـ با دو امر مهم و اهم، اقدام به امر غ ییارویکه در رو ی)؛ کس8607تا، ح  ی، بي(آمد» ع األهمیض رمهم ی

اذا اجتمعـت حرمتـان   «م: یخـوان  یگـر مـ  یث دیا در حدیع و فاسد ساخته است. ییکرد، امر اهم را تض

د از یـ د، باکه دو حرمت جمع ش یی)؛ در جا374، ص 1، ج 1970ر، یاث (ابن» يللکبر يطرحت الصغر
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ـ پ یخ زنـدگ یره و تـار ینظـر کـرد. در سـ    تر صرف تر به خاطر حرمت بزرگ حرمت کوچک و  امبری

ـ بیل: صلح حدیز در موارد پرشماري گزارش شده است؛ از قبین قاعده نیعمل به ا ائمه ه در سـال  ی

)، اظهـار  352، ص 1368ن، یاسی (آل )، صلح امام حسن263ق، ص 1433هشام،  (ابن يششم هجر

، ی؛ مجلسـ 294 - 293ق، ص 1413د، یـ ن (مفیقطـ ی بـن  ی) و وضو ساختن عل106برائت عمار (نحل: 

 ).39- 38، ص 48ق، ج 1403

  مرجحات باب تزاحم

  :کنیم یاز آنها اشاره م یدر باب تزاحم است که به برخ یمرجحات ةرندین دربرگییاصول يها نگاشته

ـ  ینظ؛ بدل ی) بر واجب بياریا اختی يبدل (بدل اضطرار يم واجب دارایتقد. 1 ن امـر  یر مزاحمـت ب

 یهـر دو کـاف   ياز آب که برا ینماز، با مقدار کم ۀاقام يا لباس برایر بدن یا غسل و امر به تطهیبه وضو 

 ؛رسد یت و تنجز میفعل ۀو به درجاست ر بدن مقدم یتطه، ن صورتیست. در این

ات با نماز ظهـر هنگـام زوال   ینماز آ ۀمزاحمت اقامهمانند  ؛ق بر واجب موسعیم واجب مضیتقد. 2

  ؛که کُسوف رخ داده باشد يظهر

دو امـر  در اینجـا  ر مسجد و نمـاز اول وقـت.   ی، مثل تطهيرفوریبر واجب غ يم واجب فوریتقد. 3

  ؛مقدم است يواجب فور ،ن صورتیدر ا که ندا یافتهبا هم تزاحم » أزلِ النجاسۀ«و » أقم الصالة«

نمازِ آخـرِ   یول، است ينجاست هرچند فور ۀزالامثال  يبرا؛ يجب فورق بر وایم واجب مضیتقد. 4

شـود.   یت مـ یتفو یکل نجاست، نماز در وقت به ۀزالام یرا با تقدیگردد؛ ز یق است، مقدم میوقت که مض

در حال غرق شدن باشد، نجات جان او بر نماز خوانـدن مقـدم    يا ن مورد اگر نفس محترمهیالبته در هم

 ؛تر است گر مهمیظ نفس محترمه از واجبات داست؛ چراکه حف

ه که یومیق بدون وقت مختص؛ مثل نماز یوقت مختص بر واجب مض يم واجب دارای. تقد5

ست، بلکه وابسته به تحقـق  ین یوقت مخصوص يات داراینماز آ یهستند ول یوقت خاص يدارا

 اسباب آن است؛

ـ نظ ؛تقدم واجب منجز و مطلق بر حکـم مشـروط  . 6 ت وجـوب حـج کـه مشـروط بـه      ر مزاحمـ ی

ـ ا که مطلـق و منجـر اسـت. از    يا حفظ نفس محترمه از نابودین ید ياستطاعت است با وجوب ادا رو  نی

 يهـم دارد، ادا  يا کمتر بـدهکار یشتر یا بیزان ین میبه هم یع است ولیمستط یاز نظر شرع یاگر شخص

رط معتبـر در وجـوب حـج    را در فرض مزاحمت، استطاعت کـه شـ  ین (واجب مطلق) مقدم است؛ زید

 ؛ستیز محرز نیشود و با عدم احراز شرط، مشروط ن یاست، احراز نم
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 يمـار یمثال نمازگزار به جهت ب يبرا ؛گر مقدم استیکه از نظر زمان امتثال بر واجب د یتقدم واجب

ـ ا بایلذا ؛ ستاده نماز بخواندیست در هر دو رکعت ایو ضعف قادر ن نـد و  سـتاده بخوا ید رکعـت اول را ا ی

 ؛را انجام دهد ا عکس آنیرکعت دوم را نشسته 

ن. یشـ یر از جهـات پ یـ است بـه غ  يگریدو مقدم بر د  از آن یکیگر، که یکدیتزاحم دو واجب با . 8

 ده است:کرگانه اشاره  ق ششینه به مصادین زمیدر ا مظفرمرحوم 

ۀ حفـظ اسـاس   یکه ما یاجبان ویم حفظ اساس نظام بر حفظ مال و جان: اگر امر دایر شود میالف. تقد

ه دارد، یل حفظ مال و جان که منافع شخصـ یرسد، از قب یت نمین درجه از اهمیکه به ا یاسالم است و واجب

  ار درخور توجه است؛یکه در بحث حاضر بس ین صورت دفاع از اساس اسالم مقدم است؛ مطلبیدر ا

ـ بـا غ  یاهللا محـض کـه ارتبـاط    الناس بر حق م حقیتقد .ب رده یمثـل روزه گـرفتن زن شـ    ؛ر نـدارد ی

  ؛رخوار ضرر داشته باشدی(مرضعه) که به حال طفل ش

  ؛هیم حفظ جان بر حفظ مال و سرمایتقد .ج

  ؛هیم حفظ آبرو بر حفظ مال و سرمایتقد .د

ـ مدادن  یز در آشـت یآم م دروغ مصلحتیتقد.   ه ـ ا نجـات  یـ ان دو مسـلمان  ی بـر صـدق   ، ک مـؤمن ی

 .)1368(ر.ك: مظفر،  زیانگ مفسده

هـم  ا ةآنها به قاعـد  ۀن مرجحات بلکه همیابیشتر شود،  یگفته مشاهده م شیگونه که در موارد پ همان

 ياقـو «در بـاب تـزاحم، مـالك     يگـر یاز دو حکم بـر د  یکیح یاند در ترج د. لذا گفتهنگرد یو مهم بازم

بـه   یتیعنـا ، تـزاحم  در بـاب  .ا داللت داشته باشـد یبه سند  ينکه کاریاست بدون ا» نین والمالکیالمناط

ک از آنها اهم و کـدام مهـم   ی د که کدامکرد مالحظه یاول با ۀبلکه در رتب، میت ادله نداریت و اظهریاقوائ

 ز به عنوان مالك تقدم به شمار رفته است.ین» ۀیمحتمل األهم« یحت .است

  ق أهميمصاد

م کـه از چـه   یشـو  یمـ رو  بهوررسش ن پیبا ا ،هم در گذر از موارد تزاحماار بودن یبا توجه به مالك و مع

ـ نه کمـک گرفـت   ین زمیات در ایات و روایتوان از آ یا میهم ممکن است؟ آاص یتشخ ییها راه ا تنهـا  ی

از  یبرخـ  يتوان به برشـمار  یات و عقل میات، رواینه با نظر به آین زمید بست؟ در اید به مدد عقل امیبا

ـ ا بایهم و مهم اق یز مصادا یآگاه يبرا ،گر سخنیق أهم پرداخت. به دیمصاد د از لسـان شـرع کمـک    ی

کـه هـر دو منبـع بـر      ندسته یقیر، از مصادیرسد موارد ز یدوار بود. به نظر میا به مدد عقل امیگرفت و 

  هم بودن آنها گواه و شاهدند:ا
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  یحفظ اسالم و نظام اسالم

اسـت. عنـوان    یاسالم يها وزهبر آم یهم بودن حفظ اسالم و نظام مبتناقاعده، این ق بارز یاز مصاد یکی

  رود: یحفظ اسالم در دو مورد به کار م

و  یدار شدن آن به دسـت دشـمنان داخلـ    از خدشه يریو جلوگ یت اسالمیحاکم ي. نگهدار1

ۀ یـ ن بـاب و ته یـ ل معموله در ایتحفظ از مداخلۀ اجانب و تحذر از ح ینینائ يرزایم: یخارج

گـران  یان دیـ و در ب» ضۀ اسالمیب«مداران، حفظ  نیان ده را در زبیه و استعدادات حربیقوة دفاع

  ده است؛ینام» حفظ وطن«

، ینینـائ  يرزایم: ر.ك( یاجتماع يها و نهادها کشور و سامان دادن سازمان یانت نظم داخلیحفظ و ص. 2

  ).100، ص 1381

 یماسـال  ۀجامعـ  ياعضا ۀت از آن بر همی، حفظ و حماینظام اسالم يریگ است پس از شکل یهیبد

ـ ؛ واجب خواهـد بـود   - تیگاه و مسئولیبا تفاوت اشخاص در جا -  ع، یخ تشـ یکـه در طـول تـار    یمطلب

 یو سرسـپردگان داخلـ   یو مقابله با استعمارگران خـارج اند  ورزیدهد یکأبزرگ بر آن ت ياز فقها ياریبس

  اند. طرح کردهم» یبغ«و » دفاع«، »جهاد«ن ی، با عناویو مبارزه با نظام اسالم ییارویآنان را در رو

، یرمؤمنـان علـ  یو ام امبر اکـرم یژه پیو به ان معصومیشوایپ ةریات و سیات، روایبا مراجعه به آ

ت و یـ حفـظ، تقو  يافت که آنـان در راسـتا  یتوان در یبودند، م یگذاران حکومت اسالم نانیکه خود از ب

وأَعـدواْ  « م:یخـوان  یقـرآن مـ   ۀمیات کریاز آ یکیدر  دند.کرغ نیدر یچ کوششیاز ه یم نظام اسالمیتحک

 ونـن دآخَرِینَ مو کُمودعاهللا و ودع ونَ بِهبلِ تُرْهالْخَی اطبن رمةٍ ون قُوتُم متَطَعا اسم ملَه   مـونَهلَمالَ تَع هِـم

مقابلـه بـا    يبـرا ؛ )60: (انفـال  »یکُم وأَنتُم الَ تُظْلَمونَاهللا یعلَمهم وما تُنفقُواْ من شَیء فی سبِیلِ اهللا یوف إِلَ

د تا به وسیله آن دشـمن خـدا   یهاى ورزیده آماده ساز د از نیرو و اسبیآنها (دشمنان) هرچه در توان دار

و دشمن (شناخته شده) خویش را بترسانید و دشمنان دیگرى غیر از اینهـا کـه شـما آنهـا را (بـه علـت       

چـه در راه خـدا (و تقویـت اسـالم) انفـاق کنیـد،        شناسـد. هـر   شناسید و خدا آنها را مـى  ىنفاقشان) نم

  .شود و به شما ستم نخواهد شد کاست به شما باز گردانده مى و کم یب

اشاره به این دارد که در موضوع جهاد و دفـاع  » عدوکُم«در کنار » عدو اللَّه«نکه کلمه یتوجه ادرخور 

شـان   آنها که دشمنی .ض شخصى مطرح نیست، بلکه هدف حفظ مکتب انسانى اسالم استاسالمى اغرا

هـاى انسـانى    با شما شکلى از دشمنى با خدا، یعنى دشمنى با حق و عدالت و ایمـان و توحیـد و برنامـه   

ـ   فـی «شبیه تعبیر  ،در حقیقت این تعبیر .ها هدف حمالت یا دفاع شما باشند دارد، باید در این زمینه بِیلِس  
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ی«و یا » اللَّهبِیلِ  جهاد فس  دهد جهاد و دفاع اسـالمى نـه بـه شـکل کشورگشـایى       است که نشان مى» اللَّه

ل یـ هاى امروز، و نه به صورت غارتگرى قبا طلبى استعمارگران و امپریالیست سالطین پیشین، و نه توسعه

مکـارم  سیر احیاى حق و عـدالت اسـت (  عرب جاهلى است، بلکه همه براى خدا، و در راه خدا، و در م

 ).227، ص 7، ج 1381و همکاران،  يرازیش

ـ «ه در شأن یممتحنه آمده است که آ ۀفیشر ةاول سور ۀیل آیذ یر قمیتفسدر  » بلتعـه  یحاطب ابن اب

ـ بیحد ۀعهدنامـ «ش یپس از آنکه قـر  ).361، ص 2، ج  1367، یقمنازل شده است ( در سـال  را کـه  » هی

بودنـد، سـتم روا    کـه در پنـاه رسـول اکـرم    » خزاعه«ۀ لیشده نقض کردند و به قبمنعقد  يششم هجر

م بـه مقابلـه گرفـت تـا     یحضرت تصـم  . م کعبه مورد تجاوز قرار دادندیدر حر یله را حتیداشتند و آن قب

امکـان  در آنهـا  نـه و مکـه را کـه    ین مدیب يها راه ۀرو هم نیا از .ش خارج سازدیمکه را از اشغال کفار قر

ـ نه، بـه انگ یاز مسلمانان مد» حاطب«مور گماشت. أتردد بود، م حفـظ زن و فرزنـدان خـود در مکـه،      ةزی

ش یقـر  يبـرا » سـاره «بـه نـام    یزن ۀلیرا به وس  اهل مکه نوشت و آن يبرا يا مِ حضرت را در نامهیتصم

ت داد تـا نامـه   یورمأم ریزبو  مقدادبه همراه  یعلحضرت ان به یامبر پس از آگاه شدن از جریپ فرستاد. 

حضـرت فرمـود: آن زن را    یهقـ یبدن خبر به سپاه دشمن شوند. بـه نقـل   یرند و مانع رسیرا از آن زن بگ

 کفار مکه است. يبرا يا را حامل نامهید؛ زیش قرار دهیمورد تفت

ند. حضرت بـه  ساختر مکه متوقف یب او رفتند و آن زن را در مسیو همراهان به تعق ریحضرت ام

ـ  یافتن نامه کنـار مـ  ی ين صورت لباست را برایر ایدر غ ياوریرون بید نامه را بیبا  رمود:شان فیا م. زن یزن

م ی! برگـرد یا علـ یگفت:  ریزبافتند. ین يزیچو سفرش را هم گشتند  ۀن بار و بناموأنخست منکر شد و م

د و یر کشـ یشمشگاه  آن؛ ن زن استیخبر داده که نامه نزد ا خدا  ست. حضرت فرمود: رسولین يزیچ

در  یعلـ حضـرت  ت یجـد  ة. آن زن با مشاهدکردش خواهم یتو را تفت يها لباس ۀد گفت: همیبا تهد

ـ با کنار رانـدن افـراد، نامـه را از م   ؛ پس ل دهدید که نامه را تحوین ندیجز ا يا چاره، تیمورأانجام م ان ی

، ص 17ق، ج 1424، ي؛ الهنـد 371ص   ،6ق، ج 1407عساکر،  ابند (کررون آورد و واگذار یسوانش بیگ

  ).60و ص  25- 26ق، ص 1413د، ی؛ مف147- 146، ص 9ج ق، 1425 ،یهقی، ب59

؛ دکـر آن اقدام  يساز ات تمام در خنثید با جدیست و باین یبخشودن یه نظام اسالمین توطئه علیبنابرا

  د باشد.یو همراه با تهد یجاسوس و شیهرچند مستلزم تفت

 یده شدن نظام اسـالم ین و از هم پاشیمسلم انیماز شقاق  يریام به جلوگدر اهتم رمؤمنانیام ةریس

از ، رفته بـود  يکه به و ین راستا و به رغم ستمیحضرت در ا .استیار روشن و گویز بسینه نین زمیدر ا
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ن یـ دوم بارهـا بـه ا   ۀفـ یتا آنجا کـه خل ؛ دیغ نورزیبه آنان در یده نظرات در اصالح امور و مشورت ۀارائ

، 1ق، ج 1380، یاشـ ی؛ ع424، ص 7تـا، ج   ی، بینیکل» (لهلک عمر یال عل لو«قرار کرد و گفت: امطلب 

  ).141، ص 1، ج 1961د، یالحد ی؛ ابن اب74ص 

 یخطاب به مردم مصر نکـات  يا مردم مصر، در نامه يهنگام اعزام مالک اشتر به سو علی  حضرت

  :نکهیرا مطرح فرمودند. از جمله ا

ـ آمد [با قطع نظر از علم غ یگذشت و نه در خاطرم م یدر فکرم م سوگند به خدا! نه ب] کـه عـرب،   ی

دار شـدن حکومـت    از عهـده  يا مـرا پـس از و  یـ ت او بگردانـد  یب خدا از اهل  خالفت را پس از رسول

ت کردنـد. مـن   عـ یفالن شخص بود که بـا او ب  يشتافتن مردم به سو، که نگرانم کرد يزیتنها چ. بازدارند

. را نـابود سـازند   ن محمـد یـ خواهند د یاز اسالم بازگشته، م یدم گروهیدم تا آنجا که دیدست بازکش

آن باشـم کـه    يا شاهد نابودینم یدر آن ب يا رخنه، نکنم ياریدم که اگر اسالم و طرفدارانش را یپس ترس

 يزود اسـت و بـه  یدن ةچنـدروز  يتر از رها کردن حکومت بر شماست که کاال بت آن بر من سختیمص

پـس در  . گـردد  یابر کـه زود پراکنـده مـ    يها ا چونان پارهی ،د شودیکه سراب ناپد چنان؛ گذرد یام آن میا

ـ تـا آنکـه باطـل از م   ؛ پـا خاسـتم  ه ان آن آشوب و غوغا بیم افتـه، آرام شـد   ین اسـتقرار  یـ ان رفـت و د ی

 ).427- 426، ص 62، نامه البالغه نهج(

ن یسـت و سـرزم  یانی که حکومـت در دسـت شـما ن   د: زمیپرس از امام رضا ونس بن عبدالرحمنی

مشـغول اسـت،    یاسـالم  يک مسلمان که در مرزهـا یا یشما از سوي دشمنان مورد هجوم قرار گرفت، آ

ن شما به مقابله با دشمنان خارجی بپردازد؟ حضرت فرمودند: اگر نسبت بـه اصـل   اتواند همراه مخالف یم

ن یـ را صدمه خـوردن اسـالم، صـدمه خـوردن د    ید؛ زبجنگد یبا ین احساس خطر کرد، میاسالم و مسلم

ـ یکلجنگد نه به خاطر سلطان ( یخودش م ين حالت برایاست و شخص در ا  محمد ـ ین ، 5تـا، ج   ی، ب

  ).125، ص 2، ح 6ق، ج 1407، ی؛ طوس21، ص 2ح 

ن یتـر  ن از واضـح یـ م دیاز حـر  يو پاسدار ی، حفظ نظام اسالمیاسالم يانگذار جمهوریاز نظر بن

ـ ن» هیامور حسب«ن لحاظ مصداق بارز یاست و به هم» الشارع بترکه یرضیما ال « قیمصاد ز بـه شـمار   ی

عنوان حکم اهم،  گر به ی) و در مقام تزاحم با احکام د497، ص 2، ج 1368، ینیخم يرود (موسو یم

ـ انـات گونـاگون نسـبت بـه حفـظ نظـام بـه عنـوان         یشان با بیرد. ایگ یم یشیبر آنها پ ک ضـرورت  ی

مسـئله حفـظ نظـام    «نکـه فرمودنـد:   یل ایف بر همۀ ملت هشدار دادند، از قبیک تکلیر و یناپذ باجتنا

ز بـا آن مزاحمـت   یـ چ چیاست کـه هـ   یو شرع ین عصر از اهم واجبات عقلیدر ا یاسالم يجمهور
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). 9، ص 15(همـان، ج  » حفظ اسـالم بـود   يبرا شهادت ائمه«)؛ 153، ص 19(همان، ج » کند ینم

تر اسـت. خـون    از نماز و روزه واجب یف از واجبات مهم است؛ حتیک تکلیه عنوان حفظ اسالم ب«

  ).69، ص 1373، ینیخم ي(موسو» خته شدیاسالم ر يبرا نیامام حس

فـوج از مـا را بکشـند،     مهم است که اگر فـوج  يله به قدرئن مسیافراد است و ا ۀت متوجه همین مسئولیا

ما باید فدایش شویم. پیغمبر هم فداى اسـالم شـد.    ۀهم. . اسالم استها باید بیایند جایش را بگیرند بعدي

ترین چیزى است که ودیعه خداست در بشر. ما باید عزممـان   سیدالشهدا هم فداى اسالم شد. اسالم بزرگ

 .)15، ص 15همان، ج ( را مصمم کنیم که در این راه شهید بشویم و علما بیشتر

ـ  که در روزنامه ییها و هشدار دادند که اگر قلمند دانست نزد ما یشان اسالم را امانت الهیا ضـد هـم    رها ب

د بـا  ینبا«همه مسئولند: ، کنند به یکدیگر کمک می یاسالم ين رفتن جمهوریاز ب يبرا ،سندینو یممطلب 

ـ  ین امانـت خ یها به ا ها و قدم د با قلمین امانت و نبایم به ایکنانت یها خ زبان  ، ص13(همـان، ج  » میانـت کن

ـ نبا یتیچ ردة مسئولیکس در ه چیکه ه اي  گونه خط قرمز است؛ به ی). حفظ نظام اسالم540 ن خـط  یـ د از ای

  تر از زن و فرزند است. ن نظام اسالم، مهمیده انگارد. پس حفظ اسالم و همچنیرا ناد  قرمز عبور کند و آن

مهـم  وظیفۀ ن یت ایو مسئول ریناپذ اجتناباست  يامر ،ین امانت الهیت از این حراست و حمایبنابرا

ـ یامن يروهـا یش از همگان متوجه کارگزاران نظام و خـواص جامعـه از جملـه ن   یب و  یاسـت. کوتـاه   یت

ـ یامن يروهایو ن ها عموماً مسلمان يانگار سهل  یگنـاه  یاز نظـام اسـالم   يژه در پاسـدار یـ طـور و   بـه  یت

 یهرچنـد ظلمـ   ؛در مقابل آن گردد یستفه و سیتواند مانع از انجام وظ یز نمیچ چیاست و ه ینابخشودن

  از آنان سلب شده باشد. یخاص صورت گرفته باشد و حق یا اشخاصیبه شخص 

اسـت و حفـظ حکومـت و نظـام      يزیسته است که حفظ اسالم چین نکته بایا يادآوریالبته 

بـه   ن محمـد یـ حفظ د ان امام رضایمعنا که گاه حفظ اسالم و به ب نیگر؛ بدید يامر یاسالم

 یامت، همانند علـ  يو رهبر ی، حکمرانیاسین استحقاق زعامت سین است که شخص در عیا

ح دهد و یچندساله ترج ين را بر حکومت ظاهرید يان، آن را واگذار کند و ماندگاریعیاز نظر ش

ـ    یمستق ـ الحد یماً در امر حکومت دخالـت نکنـد (ابـن اب ، ص 20؛ ج 113، ص 11، ج 1961د، ی

 یگـاه یچ جایکس در ه چیکه اصل اسالم در معرض خطر قرار گیرد، ه یهنگام ی)؛ ول327- 326

ـ ا تمسک به تقیاعتنا باشد  ید در برابر آن بیتواند و نبا یت نمیگاه امامت و والیجا یحت ه کنـد؛  ی

ن وجه ممکن به یش را به بهتریف خوین مرحله واقع شد و تکلیدر ا نیگونه که امام حس همان

  خود انتخاب نکرد. یک مبارزاتیه عنوان تاکته را بیانجام رساند و تق
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یا علـی أُوصـیک   «فرمود:  شان یآنگاه که به ا، عمل کرد خاتم ینب ۀیقت به توصیمؤمنان در حق ریام

، ص 8ج  تـا،  ی، بـ ینیکل» ( فی نَفْسک بِخصالٍ فَاحفَظْها عنِّی... و الْخَامسۀُ بذْلُک مالَک و دمک دونَ دینک

ه آن است که مـال و خـون   ین توصیپنجم؛ )181، ص 20228، ح 4، ب 15ق، ج 1412، ی؛ حر عامل79

  .ین فدا کنیش را در برابر دیخو

، 1392تـا، ح   ی، بـ يآمـد » (نیا بالدیتحصنوا الدن ا والین بالدنیحصنوا الد«ز فرمود: ین ریحضرت ام

ـ ا را محافظ دیدن؛ )406، ص 4910، ح 3، ج 1373، ي؛ خوانسار84ص  د و هرگـز بـا   ین خـود بشـمار  ی

همـه   يناب فـرارو  ییانجام داد و الگو نیکه امام حس يد. همان کارینکن يخود پاسدار ياین از دنید

ش را در یخود بگذرند و جـان خـو   ین، از همه هستیآزاد مردان شد تا هنگام احساس خطر نسبت به د

سـد:  ینو یم 129ز در شرح خطبه ین البالغه نهجاز شارحان  یکیها فدا کنند.  ارزش ياین و احید يراه بقا

ابـن  » (نـک یفان عرض بالء فقدم مالک دون نفسک فـان تجـاوز الـبالء فقـدم مالـک و نفسـک دون د      «

ن کالم اگر جانت، در معرض خطر قرار گرفت، مالـت  یبا توجه به ا؛ )250، ص 8، ج 1961د، یالحد یاب

  ن قرار داد.ید جان و مال را سپر دین، باین جان و دیر شد بیجانت کن، اما اگر امر دا يرا فدا

ن آنـان  یو نخست یفۀ اساسیار ضروري است و وظیبس یتیامن يروهاین ين مطلب برایتوجه به ا

ـ ا ت از اشخاص. ازیاست نه حما یاخالق يها ن و ارزشیت از اسالم و دیحراست و حما رو در  نی

عت حرکـت  ینظام بر محـور و مـدار شـر    يس آنان رهبرو در رأ یکه مسئوالن نظام اسالم یصورت

 یو نـه صـرفاً زبـانی، از آنـان الزامـ      یت عملین کوشیدند، حماید يها ارزش يایاح يکردند و برا

ن مطلـب مهـم   یاست. ا ینابخشودن یاز آنان گناه و لغزش يرویت و پیاز حما یخواهد بود و تخط

  رد.یقرار گ یتیامن يروهایشتر کانون توجه نید بیبا

  یو مل یحفظ مصالح عموم

، ن خواسـته و مطلـوب خلـق اسـت    یرا ایست؛ زی، دفع مضرت و جلب منفعت نیغزالمصلحت از نگاه 

مـردم پـنج    ةعت دربـار یبلکه مقصود از مصلحت محافظت بر مقصود شرع است و مقصود و هدف شـر 

ه چـ آنپس هر ؛ امور داردن یحفظ اویژه به  ین، نفس، عقل، نسل و مال مردم. شارع اهتمامیز است: دیچ

ن اصول گـردد  یسبب فوت اه چآنگانه شود، مصلحت است و هر  ن اصول پنجیا ییمتضمن حفظ و برپا

ـ از آن و دفعش مصلحت است.  يریدر آنها شود، مفسده خواهد بود و جلوگ یو موجب نقص بـه   یغزال

ـ از قب؛ ده اسـت کـر نـه اشـاره   ین زمیدر ا ییها مثال ر مضـل، و عقوبـت   ل حکـم شـرع بـه کشـتن کـاف     ی
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ن مـردم را بـه مخـاطره    ین شخص دیا. خواند یش فرا میبدعت خو يسو  گران را بهیکه د يگزار بدعت

 ۀلیا به وسـ یشود،  ین قصاص، نفوس حفظ میانداخته و لذا حکم به قصاصش رواست؛ چراکه به سبب ا

حـد   يبه اجرا با حکم؛ ف است حفظ خواهد شدیحد شرب، عقول مردم که مالك تکل يحکم به اجرا

 هلین وسـ یـ شود؛ چراکـه بـه ا   یگردد و حکم به زجر افراد غاصب و سارق م یزنا، نسل و نسب حفظ م

ـ مانـد   یامرار معاششان است و مضطر بـه آن هسـتند، محفـوظ مـ     ۀلیاموال مردم که وس ، یطوسـ  ی(غزال

  .)417- 416، ص 1ق، ج 1417

ن یـی ن مقاصـد را تب یـ که گذشـت، ا  ییها ل ثان مصالح خوانده و با ذکر میتر يات را قویضرور یغزال

هسـتند کـه حفـظ ارکـان      یات اعمال و تصرفاتیو ضرور» المصالح یالمراتب ف ياقو یفه«ده است. کر

 يات صـالحه ضـرور  یح ۀادام ين امور براین است که ایعت اینظر شر یعنی ؛خمسه متوقف بر آنهاست

ـ ا شـود. از  یمختل بلکه منهـدم مـ   یانسان یاز آنها نباشد زندگ یکه اگر برخ يا گونه  به؛ است ـ رو  نی  یغزال

ن، سـپس  یـ و هدف شارع را در گـام نخسـت حفـظ د   د دان مین هدف شارع یمأمصلحت را عبارت از ت

  د.شمار یمبرات انسان، عقل و نسل و اموال او یب عبارت از مواظبت بر حیترت به

داشـته و مـالك آن نـزد شـارع      يشـتر یسه با مهم، مصلحت و منفعت بیهم آن است که در مقااپس 

ن بـر حفـظ مـال و جـان مقـدم      یـ شک حفظ د ین با جان و مال، بینمونه در تزاحم د يتر باشد. برا مهم

نکـه  یمهـم ا  ۀمقدم است. نکت یو شخص يار بر مصلحت فردین معیبه هم یخواهد بود. مصلحت عموم

شـارع عبـارت اسـت از     را مصلحت در نظـر یست؛ زین یتالزم ،یو مصلحت شرع ین مصلحت عرفایم

  هرچند مخالف مقاصد خلق باشد.، محافظت بر مقاصد شارع

انـد و باالتفـاق    م کـرده یتقسـ  یو خصوصـ  یمشهور، مصلحت را به دو قسم عموم یمیفقها در تقس

. )467، ص 1ق، ج 1430، یقمـ  يرزایـ ممقدم است ( یبر مصلحت خصوص یمعتقدند مصلحت عموم

هـا و   ب منازل، مغازهیض معابر، تخریها و تعر راه ها و بزرگ ابانیاث خو احد يشهر ۀمثال در توسع يبرا

، اگـر در  ین منافع عمومیمأا مدرسه و درمانگاه به رغم تیا و یه و تکاینیمسجد، حس یحت یامالك شخص

نـد بـه   کجـاد زحمـت   یمـردم ا  يشتر و مهمتر باشد و برایب یبا منفعت عموم یطرح و مناف ير اجرایمس

ا منفعـت  یـ  یت خصوصـ یو مالکشود  داشته میندازد، مصلحت اهم مقدم یرا به خطر ب يادژه جان افریو

  شود. یده انگاشته میراهم نادیغ یعموم

ه تـا سـرحد   یـ ه گذشت کـه تق یمثال در بحث تق يد است. برایکأز مورد تیات نیترتب مصالح در روا

ـ تق ۀگر فلسـف ید ،رسدبن مرحله یاگر به ا .جان و خون مسلمان رواست در همچنـین  سـت.  یه کارآمـد ن ی
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د یـ ن آبرو و جان تـزاحم پد یا اگر بی؛ تقدم با آبروست آید، پیش مین مال و عرض تزاحم ایمکه  يموارد

مت از دسـت  یبه ق یحت؛ ن مقدم استید، دید آیا تزاحم پدین و دنین دید از آبرو گذشت و اگر بید، بایآ

  دادن جان.

د کـه  وک زمان با دو امر مواجـه شـ  یر آن) در یا غی یتیامن يورین هر گاه مکلف به طور عام (نیبنابرا

شتر باشـد، همـان   یب يگریدو امر، از د  از آن یکین هنگام اگر مصلحت ید، در ااشقادر به انجام هر دو نب

، 2ق، ج 1408صـدر،  ن بحث اسـت ( یاصول ناظر به همعلم در » ترتب«شود. مبحث  یمصلحت مقدم م
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و مراتب گونـاگون دارنـد و در   یستند ت برخوردار نیاهم ۀک درجیمصالح گوناگون از د یترد یپس ب

ز در یـ ات و تخلفـات ن یـ ه در مـورد منه کـ  چنـان ؛ اسـت  يتوجه به ترتب مصالح ضرور، صورت تزاحم

ـ بای، ا چند تخلـف قـانون  یصورت عدم امکان اجتناب از دو  د کـه بحـث   کـر افسـد   يد فاسـد را فـدا  ی

گر اخـص  یان دیک قسم از مصلحت است و به بین روشن شد که ضرورت یهمچن د.طلب یم يا جداگانه

  باشد. یاز آن م

  ص اهميتشخ يها وهيش

ـ  رُتَه و تَیه، توریر تقینظ ییها راه انین عنوان به بیل ایدر ذ ص و یه بـه منظـور تشـخ   یـ فق یس و حکـم ول

  م.یپرداز یهم ماکشف 

 هیتقالف. 

 يجان، مال و آبـرو  ،نآاز  يریگ توانند با بهره یم یتیامن يروهایناست که  یاساس ياز راهبردها یکیه یتق

از شواهد اهم بـودن مـورد و متعلـق آن اسـت.      یکی ،هیا منع تقیز ینند. تجوکگران را حفظ یش و دیخو

ا خـارج، بـه   یـ خـود در داخـل    ينفـوذ  يهـا  تیمورأه قادر نخواهد بود در میبدون تق یتیامن يروینگاه 

ـ بـدون تق . در واقـع  تحقـق بپوشـد   ۀجامـ  يکار ۀطیر حدش اهداف مورد نظر  يهـا  ه، اسـاس سـازمان  ی

  گردد. یکاسته م يبه صورت جد هاآن يا از کارآمدی، دهیبرچ یو ضدجاسوس یجاسوس

ـ را بر خالف واقع بگو ینکه انسان حکمیه و محدود کردن آن به ایف تقیپس از تعر ینیامام خم د ی

ـ ا اموال خود یا ناموس یجام دهد که به جهت حفظ کردن خون عت انیزان شریرا بر خالف م یا عملی ا ی

واجبـات و   ۀبر ادل» حاکم«ن ییه را از نگاه اصولیتق ۀادل، )128، ص 1330، ینیخم ي(موسوباشد  يگرید

س یمثل تجـاوز بـه نـوام   ؛ ت خاص دارندیاز محرمات که از نظر شارع اهم یمگر برخ؛ دانند یمحرمات م
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 یو اهانت بـه ذات اقـدس الهـ    امبریا هتک حرمت پیمحترم و شرب خمر و ختن خون یا رین یمسلم

ـ نظارت  :مقصود از حکومت عبارت است از .)همان(ند ا ن قاعده استثنا شدهیاز اکه  ل یـ ل بـر دل یـ ک دلی

مثـال   يق. بـرا ییا به نحو تضیل محکوم یموضوع دل ۀن آن خواه به نحو توسعییر و تبیگر به منظور تفسید

ل دوم ناظر بـه  ین دلیا. »خمر است يهر مسکر«د: یگو یل دوم میو دل» خمر حرام است«د: یوگ یم یلیدل

» اکرم العلمـا «د: یگو یل اول میا دلیو ؛ )يتعبد ۀرا توسعه داده است (توسع  ل اول است و موضوع آنیدل

کنـد   یق مـ ییرا تضـ ل اول یموضوع دل ةریدا، ل دومیکه دل» س بعالمیالعالم الفاسق ل« :دیگو یل دوم میو دل

 ).502، ص 3ق، ج 1414و قدسی،  يرازیمکارم ش(

دو گفـت: چـه    از آن یکـ یر کرد، بـه  یاو دو مسلمان را اس یم وقتیخوان یم کذاب ۀلمیمسدر داستان 

؟ ییگـو  یراجع به من چه م پرسیدپاسخ داد که فرستاده خدا و بر حق بود.  يدر باب محمد؟ و ییگو یم

؟ گفـت:  يدار يمحمد چه نظر ةد: تو درباریپس او را آزاد کرد. از نفر دوم پرس گونه. گفت: تو هم همان

سه بار پرسـش خـود    ي؟ پاسخ داد که کر هستم. وییگو یدربارة من چه مپرسید خداست.  ةفرستاد

د، فرمـود:  یرس امبریخبر به پ یافت نمود؛ پس او را کشت. وقتین پاسخ را دریرا تکرار کرد و هم

 ن کـار یـ هم به خاطر حق، جان داد و گوارا بـاد بـر او ا   ید را از خدا گرفت و دومخو يآزاد یاول

 ).181، ص 1360اشراق، (

ق در آن، یـ ت و توفیـ ش در انجـام مأمور یحفظ جان خو يبرا یتیامن يرویک نیگاه الزم است 

در  کند و یزندگ یت جعلیا چند هویک یتنها کتمان، بلکه در طول مدت عمر، با  ت خود را نهیهو

انـد؛ امـا    یاخالقـ  يهـا  و ارزش ینیاقدام کند که بر خالف باورها و اعتقادات د ییبه کارها يموارد

د یزیبا  نیگونه که امام حس ست؛ همانین در خطر باشد، روا نیکه اساس د ییه در جایشک تق یب

تن  یعنیاو ه نشد؛ چراکه بیعت کردن با ین بود به مقابله برخاست و حاضر به تقیکه درصدد هدم د

وعلَى الْاسالمِ السالم اذْ قَد بلیـت الْامـۀُ بِـراعٍ    «د و امضاي نابودى اسالم: یزید حکومت ییدادن به تأ

زیدثْلِ یبیعت نکند؛ زیرا خطر بیعت متوجـه   ین سبب حضرت حاضر بود کشته شود ولیبه هم». م

و یا یک مسئلۀ جزیىِ فرعىِ قابـل تقیـه    بود، نه متوجه شخص یحکومت اسالم یعنیاساس اسالم 

 ).13ص  18، ج 1368، ي(مطهر

دشـمن را رصـد    يها تیفعالد ی، بايمرز برون يها تیفعال ۀژه در عرصیو به یتیامن يروهایاز ن یبخش

ر نظر داشته باشـند  یآنان را ز يرفتارها ۀید و کلننکآنان نفوذ  يروهاین نیط بیکنند، و با مساعد بودن شرا

مطـابق   یعمل، به اعمال ۀبلکه انکار کنند و در عرص، تنها اعتقاداتشان را کتمان نه يعنوان عامل نفوذو به 
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بلکـه اظهـار   و  يدن محاسـن گرفتـه تـا تـرك اعمـال عبـاد      یمثال از تراشـ  يبرا .ندتن دهخواست آنان 

نـد و  هادامـه د  شین رهگـذر بتواننـد بـه کـار خـو     یمخالف اعتقادات خود و انکار آنها، تا از ا ییباورها

  نند.کن یمأرا ت یمصالح اسالم و نظام اسالم

باشـد کـه    ییگاه ممکن است در جـا . شود یم يداور ت کارش ارزشی، با توجه به اهمينفوذ يروین

در  و دیـ دروغ بگو ؛ردیـ روزه نگ ؛را تـرك کنـد؛ نمـاز نخوانـد     یخود، واجبـات الهـ   یل باطنیبه رغم م

 یت سـنن اجتمـاع  یـ و رعا ینید يها به آموزه يدیچ تقیهمهمانانش  شرکت کند که يا شبانه يها ینامهم

ـ تقبـه  ت یط و موقعیبا درك شراد یشخص با ين مواردیندارند. در چن ف اهـم  یـ و بـه تکل روي آورد ه ی

ـ ید يهـا  خود را به آمـوزه  يدر مواردمجبور شود هرچند  ؛عمل کند بلکـه بـا    و بنـد نشـان ندهـد   یپا ین

ـ ند، و اطالعات مـورد ن کدر جلب اعتماد آنان تالش  ینید ياز رفتارها یترك برخ یو حت ینایتعا یب از ی

  را به دست آورد.

ا خـارج  یداخل  يها الت و سازمانیدر تشک یتیامن يرویک نیجه آنکه گاه حضور و نفوذ ینت

نـاظر بـر عملکـرد افـراد در      يروهـا یا حضور نیاطالعات الزم،  يآور و جمع یجهت اخذ آگاه

ر شدن توطئـه  یو فراگ یا از گستردگیشود و  انت میییري از بروز توطئه و خداخل، سبب جلوگ

کـه   ییدر جـا آورد.  آن ممانعت به عمـل مـی   يریگ در سطح اجتماع و یا بروز فتنه در بدو شکل

بدانند با  یا اشخاصیمثال، اگر شخص  يست. برایز نیه جایش از ترك آن است، تقیه بیمفسدة تق

ج یابد و فساد تـرو ی یند؛ باطل قوت میب یب مین آسیگردد؛ د یمال میپا ه، حقیآوردن به تق يرو

 فـخ  يا واقعۀ شـهدا یعاشورا،  يه روا نخواهد بود؛ مانند واقعۀ شهداین صورت تقیشود، در ا یم

ه نقـض غـرض   یاقدام به تق ين مواردین در چنیبنابرا فخ). ي، شهدا285، ص 1381، ی(اصفهان

  ش از مصلحت آن است.یباش  خواهد بود؛ چراکه مفسده

  هیب. تور

د یـ در برابـر تهد  مید. حضرت ابراهیآ یب به شمار میز از خطر و آسیگر يها از راه یکی» هیتور«

را حضرت گناه را بـه طـور مطلـق بـه بـت      یه استفاده کرد. او دروغ نگفت؛ زیابتال به دروغ از تور

گـر بتواننـد سـخن    ید يهـا  بت و بت نیدي را اضافه کرد: اگر ایبزرگ نسبت نداد؛ بلکه شرط و ق

ن شرط مفقود است، پـس  یست و این نیشکنی هم خواهند کرد؛ چون چن )، و بت63اء: یند (انبیبگو

ـ توانـد تور  یکار را انجام نداده است. او چون م ن یز نخواهد بود و بت بزرگ ایمشروط ن ه کنـد و  ی

 ).153-152، ص 1382، يحائر ییست (صفایمطلب را بپوشاند، دروغ گفتن روا ن
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  یمن بنته ف«ن، افضل است؟ او در پاسخ گفت: یراشد يک از خلفایدند کدام یپرس یاز عالم

ـ افضل است که دخترش در خانۀ اوست. ا ی)؛ کس247، ص 1، ج 1368، ی(قم» تهیب  ین سـخن ی

 خـدا  شه در خانـۀ رسـول   یکند که دخترش عا یق میآن را بر ابوبکر تطب یاست که شخص سن

بـه عنـوان همسـر در     دهد که فاطمه زهـرا  تطبیق می یرمؤمنان علیعه بر امیخص شبود و ش

  برد. یخانۀ آن حضرت به سر م

ساز (اهم)، گـاه   ط و به منظور حفظ اسرار مهم و سرنوشتیبا توجه به شرا یتیامن يرویک نین یبنابرا

 ؛نـد ک يریگـران جلـوگ  یزد دت خود نیاز جمله فاش شدن هو، شود تا از بروز اسرار یه میمجبور به تور

  دهد تا مصلحت اهم حفظ شود. یه، خود را همرنگ و همگام با آنان نشان میلذا با تق

  ج. تترس

است که بـه قتـل نفـس     ییه تا جایافت است که حد تقین مطلب قابل دریا، هیع تقیتشر ۀبا نظر به فلسف

تـوان   نمـی حـل   ن راهیـ دهـد و از ا  یخود را از دست م يه فلسفه وجودین صورت تقیر ایدر غ؛ نجامدین

کند کـه حضـرت فرمـود:     ینقل م از امام صادق یثمال ةابوحمزشبرد مقاصد خود استفاده کرد. یپ يبرا

، بـاب  16ق، ج 1412، یعـامل  حر(...» ۀیۀ الدم فال التقیحقن بها الدم فاذا بلغت التقیۀ لیانما جعلت التق«... 

 یه بـه کشـتن آدمـ   یـ گـاه تق  هر؛ ع و جعل شده استیتشر یدمحفظ خون آ يه برایهمانا تق؛ )2، ح 31

، 11همـان، ج  (ز نقل شده اسـت  ین ن مضمون از امام باقریبه هم یثیست. حدیز نیه جایگر تقیبرسد، د

 .)368، ص 1، ج 1382، يرازی؛ مکارم ش483، ص 1ح 

ـ   يگری، ديپس اگر شخص ستمگر سـت؛  ین ه روایـ گنـاه، وادار کنـد، تق   یرا به کشتن انسـانی ب

دهـد و   یت خود را از دست میحفظ نفس است و اگر به مرتبۀ قتل برسد، مشروع يه برایچراکه تق

 يرویـ ن اسـت کـه اگـر ن   یـ نخواهد داشت؛ اما پرسش مهـم ا  يگریبر د یحیترج يخون و جان و

شده و اسرار نظـام فـاش شـوند و مصـلحت      ید نقشۀ طراحیا بایقرار گرفت که  یطیدر شرا یتیامن

ن مصلحت بکوشد، چه باید کـرد؟  یا شخص با اقدام به قتل، در حفظ ایفتد یبه خطر ب یسالمنظام ا

ـ یامن يروهایز حل کرد و نین موارد را نیات باب تترس بتوان ایرسد با توجه به روا یبه نظر م را  یت

  ط خاص یاري رساند.ین شرایدر ا

اشـرار بـه نـام     يهـا  کردهاز سـر  یکـ یش یپـ  يد: چنـد یب به ذهن به مثالی توجه کنیتقر يبرا

 ين افـراد یچنـ  يریشک فراینـد دسـتگ   یخته شد. بیر و به دار مجازات آویدستگ یگیعبدالمالک ر

ـ اسـت. در ا   دهیچیار پیبس یتیات امنیو عمل یاطالعات يازمند کارهایست و نیآسان ن ک یـ ن مثـال  ی
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ن است مـأمور بـه   نان، ممکیمحک خوردن و کسب اطم يدر صورت امکان نفوذ، برا یتیامن يروین

نمونه دشمن به او دستور دهد بـه   يو براکودکان و زنان شود  ای يخود يرویرانداري به سمت نیت

ـ با يا ویک کند. آیشل يک شخص عادیا یج یا بسیسپاه  يروهایاز ن يریسمت اس د دسـتور او را  ی

ـ اجرا کند تا از رهگذر جلب اعتماد سران آنان، عمل رازمـدت بـه   هرچنـد د  یات نفـوذ و دسترسـ  ی

گـران را بـه کشـتن    ید از اطاعت سرباز زنـد و خـود و د  یا بایت گردد ین موفقی، قرياطالعات سر

ـ یاستفاده کرد و شخص امن» تترس« یبا عنوان فقه يتوان از راهکار یا مین موارد آیدهد؟ در ا را  یت

  نمود؟ يگریمجاز به کشتن د

بـودن آن و التـزام بـه     یجهاد در اسـالم، انسـان   يها یژگیاز و یکیشد که  ادآور ید یش از پاسخ بایپ

ان بـر  یـ رنظامین راستا اقدام به کشتن غیدر هم. است یرانسانیز از اقدامات غیو پره یت حقوق انسانیرعا

ممنـوع   )73، ص 21ق، ج 1392، ینجفـ البالغـه) و خـاص (   نهـج  12؛ نامـه  190: عام (بقره ۀاساس ادل

شـتر  یب ۀبه گفتـ  یحت .وانگان در جنگ منع فرمودندین و داز کشتن زنان، کودکا است. حضرت رسول

 یمعتقدند کشتن زنان در صـورت  یالبته برخ .شوند یکنند، کشته نم ياریان را ین افراد جنگجویفقها اگر ا

ـ  .)160، ص 9ق، ج 1410د، یمروارز است (یکنند جا ياریان را یکه جنگجو رمـردان  ین کشـتن پ یهمچن

ـ نایز منع شده است. فقهـا ناب ین )43، ص 11ق، ج 1412، یحرعاملنان (ینش فرتوت، رهبانان و صومعه ان ی

ن حکم خـارج  یا ةریاز دا ياما موارد؛ )76، ص 21ق، ج 1392، ینجفاند ( مردان ملحق کرده ریز به پیرا ن

 :ز دانسته شده استیو کشتن نامبردگان جااند  شده

گان را سپر قرار دهند (تَتَـرُس) یـا فـتح و    مراد از ضرورت این است که مقاتلین، نامبرد :ضرورت. 1

 ).74- 73همـان، ص  واجـب متوقـف باشـد (    ۀک امر واجب بر کشتن آنها از باب مقدمیغلبه به عنوان 

ر شـدند  یبا هم درگ يطور  دوطرف به يروهایو دشمن درگرفت و ن يخود يروهاین نیپس اگر جنگ ب

دشمن زن و بچـه مخلـوط بـود و     يروهاین نایا در میص دوست و دشمن ممکن نشد یز و تشخییکه تم

کـه در آن   یاز افراد مسـلمان  یجه برخیرند، در نتیهمه بگ يروها مضطر بودند که اسلحه خود را به روین

تواننـد   یمسلمانان در صورت ضرورت مـ . رندیگ یررس قرار میز در تیا کودکان و زنان نیند اشمجموعه ب

  ن کار را انجام دهند.یا

ا یـ ن بحث کـه اگـر دشـمن بـه زنـان و کودکـان       یبا طرح ا الجهاددر کتاب  اهرجومرحوم صاحب 

ران ممکـن نباشـد، قتـل    ین اسـ یاگر جهاد با کفار جز با کشتن ا گوید میاز مسلمانان تترس کرد،  یرانیاس

انـد   ن سخن را به نقل از مرحوم عالمه در تبصره و ارشاد و تذکره نقل کـرده یشان همیز است. ایآنان جا
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واجـب بـه شـمار     ۀل مقدمین از قبیکنند که ا یح مین نکته تصریبه ا يبند ک جمعیادامه بحث در  و در

ق یله از مصـاد ئد، مسـ اشـ ر نبیپـذ  ن مقدمه امکـان یبدون اقدام به ا یبه کفار حرب یرود که اگر دسترس یم

ان یـ در م یحـ ی) و حرمت (کشـتن مسـلمان) اسـت. اگـر ترج    یتعارض خطاب وجوب (قتل کافر حرب

 آورد که حضـرت رسـول   یسپس شاهد موي ر است. یاز دو طرف مخ یکیمکلف در اقدام به ، داشبن

ز یـ ان آنان زنـان و کودکـان ن  یکه در م یحال در ؛ق به آن شهر حمله کردیم ساکنان طائف با منجنیتسل يبرا

  ؛)68- 69همان، ص بودند (

گرفتـه، بـر ضـد مسـلمانان      جنگ بر ضد مسلمانان: اگر هر یک از نامبردگـان سـالح بـه دسـت    . 2

ن یمقـاتل  ۀن صـورت شـخص از جملـ   یـ شود. روشن است کـه در ا  شان برداشته مىلتقبجنگند، حرمت 

ـ   ي. بـرا یاسـت نـه حکمـ    ین مـوارد خـروج موضـوع   یـ خواهد بود و خروجش از ا  ینمونـه در روایت

چـرا  «ت، فرمود: کشته شده اس یکه مشاهده کردند زن یقریظه هنگام در جنگ بنى م که پیامبریخوان یم

شـود کـه کشـتن زن     اسـتفاده مـى   یخـوب  از مفهوم این کالم به» جنگیده، کشته شده؟ این زن با آنکه نمى

 ؛)75 که وارد جنگ شود، جایز است (همان، ص یهنگام

ران، راهبـان و  یگ نیان، زمینایرمردان فرتوت، نابیهان کشتن پیفق :یر جنگیو تدب ياز رأ يبرخوردار. 3

بـه   یمثال مشرکان شخص ياند. برا ز دانستهیباشند، جا یر جنگیکه صاحب تداب یان را هنگامنینش صومعه

 يا اش بـا جنـگ در قفسـه    ییل آشـنا یـ نکه صد و پنجاه سال سن داشت، بـه دل یرا با ا دبن الصمهیدرنام 

ـ اموزد. ایـ دن را بیکردند تا به آنان چگونه جنگ ین حمل میآهن ـ   ی ن بـه دسـت   ین شـخص در جنـگ حن

  .)76- 75 مانان کشته شد و حضرت هم بر افراد خرده نگرفت (همان، صمسل

انـد،   پس حکم شرعى تترس این است که تا حد ممکن از کشتن مسلمانانى کـه سـپر کـافران شـده    

به دشمن جـز   یکه مسلمانان در جنگ ناچار به کشتن آنان شوند، و دسترس یدر صورت یول؛ پرهیز شود

ن باور است کـه بـا   ین کار رواست و قصاص و دیه ندارد. نگارنده بر ایم به ان راه ممکن نباشد، اقدایاز ا

، یت جان آدمـ یسو و ارزش و اهم کیاز هرج و مرج از  يریها و جلوگ قهیاز اعمال سل يریشگینظر به پ

  ن موارد اخذ نمود.یه را در ایفق یحکم ولباید گر، ید ياز سو

  هیفق ید. حکم ول

گونه که امامت استمرار حرکت نبـوت اسـت،    همانکه م ین باوریش بر ایخو یعیش یاسیس ۀشیما در اند

 ۀت مطلقـ یوال« يدگاه نظرید .ن سعادت آن استیمأت جامعه و تیز استمرار امامت در هدایه نیت فقیوال
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 موجبـات  یاسـالم  حکومـت  جـاد یا و یاسـالم  انقـالب  يروزیپو ساخت مطرح  ینیامام خمرا » هیفق

  .آورد فراهم را هینظر نیا یعمل تحقق

ـ  يع و نقش محـور یگاه رفیو با نظر به جا ،ک سوین از یشیپ يها حل راه يدر صورت ناکارآمد  یول

ه جهت گذر از معضالت استفاده کـرد.  یفق یتوان از حکم ول یگر، مید ياز سو یه در حکومت اسالمیفق

را  یا حقـ یـ مر واجب بدهد حکم به ترك کردن ا ی، حتیتواند بر اساس مصالح یه میفق یمثال، ول يبرا

چند سـال حـج    يعام زائران خانه خدا، برا قتل ۀگونه که امام راحل پس از واقع همان ؛ندکسلب  یاز کس

 مـثالً  یطیتوانـد در شـرا   یه میفق یا ولیآ .)349، ص 20، ج1378موسوي خمینی، ( ل اعالم کردیرا تعط

ها و مراکز فسـاد بالمـانع اعـالم     یآنان را در پارتا حضور یواجب نداند،  یتیامن يروینماز و روزه را بر ن

از  ید و بخشـ یـ و مشروع است، منـع نما  یعیک حق طبیافراد بر اموال را که  یت خصوصیا مالکیکند، 

  ن ضبط کند؟یمصالح مسلم ياموال شخص را برا

را بـه   یحقوق عمـوم  يبند ن باره آورده است: درجهیدر ا یشمندان معاصر با نگاه حقوقیاز اند یکی

  توان انجام داد: یبه دو صورت م یها در مورد تزاحم حقوق عموم تیبه اولو یابیمنظور راه

زان اهتمام شرع به هر کدام از آنها به منظـور  یم یو بررس یحقوق عموم یمراجعه به منابع شرع .الف

ـ یجو د کمـال و مقاص یتیبا توجه به اهداف ترب :یدر مقام جعل احکام شرع يبند ک طبقهیبه  یابیدست  ۀان

 يجه گرفت کـه ابزارهـا  یتوان نت ین میطلبد، چن یمسئوالنه را از فرد و جامعه م ۀوقف یاسالم که حرکت ب

از منکـر،   یو امـر بـه معـروف و نهـ     )امامـت ( یژه دو راهکار مهم نظارت عمومیو  در جامعه به ینظارت

ـ آ یمار مـ بـه شـ   یو حقوق همگـان  ین اصل در امور عمومیتر ن و برجستهیتر مهم کـه در   ید. دو اصـل ی

  ؛ها در جامعه هستند ين آزادیمأقت خود ضامن تیحق

، یان موارد حقوق عمـوم یم يسۀ ماهوینظر از مقا ط حاکم در جامعه، صرفیشرا یابیب. ارز

، مالحظـۀ مصـلحت   یابیـ ن ارزیـ در ا یار اصـل یها در عمل آشکار شود. مع تیکه اولو يا گونه  به

 يقـدر  ، بـه  یدة اجتمـاع یچیط پیل شرایگاه به دل یابین ارزیهاست. ا تیدر انتخاب اولو یعموم

سـت و  یسر نیها هم م یها و کارشناس گردد که گذر از آن با استفاده از ابزارها، تخصص یدشوار م

ز یـ و ن یزان اسـالم یـ که هم عـالم بـه م   يدار تید فرد صالحیالزم با یسرانجام پس از کارشناس

ـ را بگیـرد. ا  ییم نهـا یت باشـد، تصـم  یریت مـد یجد صـالح ات زمان و وایواقف به مقتض ن در ی

ط یهـا در شـرا   بسـت  خـروج از بـن   يه آن را بـرا یفق  یاست که ول یقت همان حکم حکومتیحق

 ).126- 124، ص 7، ج 1374، یکند (عمید زنجان خاص صادر می
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  اند: از سخنان خود آورده يدر فراز حضرت امام

اسالم اسـت و مقـدم بـر تمـام      ۀیاز احکام اول یکی ؛است اهللا سولت مطلقه ریاز وال يا حکومت شعبه

ابان اسـت  یر خیرا که در مس یا منزلی يتواند مسجد ینماز و روزه و حج است. حاکم م یه حتیاحکام فرع

 يل کند. قراردادهـا یتواند مساجد را در موقع لزوم تعط یحاکم م .خراب کند و پول را به صاحبش رد کند

که آن قـرارداد مخـالف مصـالح کشـور و اسـالم باشـد،        یبا مردم بسته است در موقع يرا که و یشرع

 یکه مخالف صـالح کشـور اسـالم    یاست در مواقع یض مهم الهیا از حج که از فرایجانبه لغو کند  کی

  ).170، ص 20، ج1378، ینیخم ي(موسو کند يریجلوگ دانست، موقتاً

  اخالق ییلحاظ هدف نها.   ه

ـ ا از .داننـد  یاخالق را قرب به خداوند م یی، هدف نهاین در مباحث اخالق اسالماپژوه اخالق رو هـر   نی

گـر  ید ين هدف رهنمون شود، نسـبت بـه رفتارهـا   یرا زودتر و بهتر به ا یکه آدم ياریصفت و فعل اخت

و  هم ممکـن خواهـد بـود،   ابه  یابیاخالق، دست ییبا نظر به هدف نها یعنی، ين مواردیبرتر است. در چن

بـه   یابیکـه دسـت   یاسـت و در صـورت   یز کـاف یه نیهماال د، محتملوص داده نشیهم تشخاکه  یدر صورت

  گشاست. ر راهیید، تخوک ممکن نشی چیه

او را بـه  شتر و بهتـر  یباز رفتارها  یکیکه  بدایدر ینظام اسالم یتیامن يرویاگر ن، ن مطلبیبا نظر به ا

ـ مثال، در تزاحم م ي. برادارد یمقدم م يگریل را بر دانجام دادن آن فع  رساند، یم ییهدف نها  ۀفـ یان وظی

ـ یب ، بـر اسـاس جهـان   »محافظـت از جـان  « یاخالق ۀفیو وظ» نیمحافظت از د« یاخالق  يدئولوژیـ و ا ین

ـ یب جهـان اسـاس   اما بـر  ؛ن و دفاع از آن مقدم بر محافظت از جان استیم که حفظ دییگو یم یاسالم  ین

، محافظـت از  اخـالق  ییهـدف نهـا  به عنـوان   يچون لذت، قدرت و سود ماد ییارهاین معییتعو  يماد

  جان مقدم خواهد بود.

  يريگ جهينت

نداشـته باشـند و    یذاتـ  یع تنـاف یه جعل و تشـر یل از ناحیا دو دلیاست که دو حکم  یی. تزاحم در جا1

ـ اما مکلف در مقام امتثال قدرت بر جمـع نـد  ؛ داشنب یمالك و مصلحت هر دو تام و فعل ن یارد و در چن

تواند بـه تـرك    یار کند و نمیاز چند امر را در مقام عمل اخت یکیا یاز دو امر  یکیر است یناگز یتیوضع

  ؛دیا همه اقدام نمایهر دو 

 ياریدر مـوارد بسـ   یتیامن يروهایت انکارناپذیر است و نیدر عرصۀ امن ی. بروز تزاحمات اخالق2

مثـال   يسـت. بـرا  یمختلف، درخور دفاع ن يرهاینکار تزاحم با تقرشوند. لذا ا یرو م ن تزاحم روبهیبا ا
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شـنهاد  یت خـاص خـود، بـا پ   یـ و موقع یگـاه اجتمـاع  یبا توجه بـه جا  یتیامن يرویک نیممکن است 

رش آن یکه بـا پـذ   يا گونه به ثروت انبوه مواجه شود؛ به یابیگانه و دستیو اقامت در کشور ب یپناهندگ

در کنار خانواده بگذرانـد، و در مقابـل ممکـن     یرا به خوش يزند و عمرخود رقم ب يبرا يآباد يایدن

 ین تـزاحم هنگـام  یـ خویش باشد و حفظ آن را مقدم بدارد. ا یشه عمل به تعهد اجتماعیاست در اند

ـ العالج در م صعب يماریر بیبا مشکالت خاص نظ يگردد که و یحاد م خـانواده مواجـه    يان اعضـا ی

شود کـه در   د یر و تهدیها نباشد؛ توسط دشمن دستگ نهین هزیود قادر به تأمخ یافتیزان دریباشد و با م

ن یـ در خطر خواهد بـود. در ا  يو يا آبرویا مال و ی، جان یو حکومت یصورت افشا نکردن اسرار مل

را مقدم بدارد، هرچنـد بـا    یا مصلحت اجتماعیشد یندیت بین وضعیش از ایخو ییا به رهایصورت آ

  شود؟مواجه  ییها بیآس

ـ از ا یکـ یتوان استفاده کرد کـه مقالـه حاضـر بـه      یم یگوناگون يها حل از راه ،. در حل تزاحم3 ن ی

  ؛ان شدیب ییها  کیز تاکتیهم ناص یتشخ يهم بر مهم بسنده کرد و براام یتقد ةقاعد یعنیها  حل راه

کـه همگـان    یفـ یاسـت؛ تکل  ین بحث حفظ اسالم و نظام اسالمیار مهم در ایق بسیاز مصاد یکی. 4

 ینابخشـودن  یدر برابـر آن گنـاه   یو سسـت  يانگـار  ند و سهلا در برابر آن مسئول یتیامن يروهایژه نیو به

  ؛ز صادق استین یو مل یمصالح عمومبارة ن سخن دریاست. هم

رونـد کـه    یشـمار مـ    ص اهم بـه یتشخ يها وهیه از جمله شیت فقیه، تترس و حکم والیه، توری. تق5

  ؛ندهص دیتشخاهم را  ،بر حسب مورد ،هاکارن راهیاز ابا استفاده توانند  یم یتیامن يروهاین

، تـزاحم اصـل   یمصـالح اجتمـاع  و حفظ اسالم، تزاحم منافع فرد حرام و ان تجسس ی. در تزاحم م6

ـ ، بـدون ترد یحفظ نظـام اسـالم   و يمصالح عامه، تزاحم اصل رازدارو حفظ  یم خصوصیحفظ حر د ی

ملزم بـه پاسداشـت    یتیامن يروهایو ناست ق بارز اهم یاز مصاد یظام اسالمحفظ مصالح عامه و حفظ ن

  ؛آن خواهند بود

و  یی،وسـ اخـالق از   ۀمقبول در بحـث فلسـف   يها فرض شیو پ یه بر مبانینکه با تکیا ییجه نهای. نت7

ـ توان به حل تزاحمات توف یگر، مید يهم و مهم از سوا ةل قاعدیچند از قب يمراجعه به قواعد افـت  یق ی

از  یاز تزاحمات اخالقـ  ياریگر سخن بسیبه د. رساند ياریگذر از تزاحمات  يرا برا یتیامن يروهایو ن

  .ندستهند و با مراجعه به قواعد قابل حل یآ یمشمار به  ییو ابتدا يسنخ تزاحمات صور
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