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Abstract  
The Theory of “negation of correlation between sustaining a political system and its religious legitimacy” 

claims that there is no correlation between the necessity to maintain a political system and the religious 

legitimacy of that system. In other words, the necessity of sustaining a political system is an absolute issue 

and this necessity is not dependent on whether it has religious legitimacy or not. The purpose of the present 

study is to review the relationship between this theory and arguments and foundations in political 

jurisprudence. Accordingly, the following question is raised: “From the view of political jurisprudence, 

what is the order about sustaining political systems with no religious legitimacy?” In order to answer this 

question in the present research, in addition to religious documents, the principles of Imam Khomeyni and 

the Supreme Leader were also emphasized. The method of study is descriptive-analytic and the results 

showed that religious implications and generalities as well as the perspectives of political jurists not only 

disapprove the necessity of sustaining political systems that have no religious legitimacy but also emphasize 

on the necessity of uprising against them. Furthermore, the theory of “negation of correlation between 

sustaining a political system and its religious legitimacy” relies on 4 basic pillars that the analysis of those 

foundations can shed light on the relationship between this theory and the arguments in political 

jurisprudence.  
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 چکیده

سیاسی با مشروعیت داشتن بر آن است که بین وجوب حفظ نظام « آن مشروعیت با سیاسی نظام حفظ وجوب تالزم نفی»نظریه 
وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق بوده و این وجوب به مشروعیت نظام ، نظام سیاسی تالزمی وجود ندارد. به عبارت دیگر

این پرسش ، سیاسی وابستگی ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نسبت این نظریه با ادلّه و مبانی فقه سیاسی است. بر این اساس
در پژوهش حاضر برای پاسخ به این «. های سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟ حفظ نظام، از نظر فقه سیاسی» گردد که مطرح می

تحلیلی بوده  -بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تاکید شده است. روش پژوهش توصیفی، عالوه بر اسناد شرعی، پرسش
های سیاسی نامشروع  نه تنها حفظ نظام، های فقیهان فقه سیاسی دگاهو نتایج نشان داد که اطالقات و عمومات اسناد شرعی و دی

 تالزم نفی»نمایند. همچنین نظریه  های سیاسی نامشروع تاکید می بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظام، دانند را موجّه نمی
تواند نسبت این  بر چهار مبنای اصلی استوار است که بررسی و تحلیل این مبانی می «آن مشروعیت با سیاسی نظام حفظ وجوب

 نظریه را با ادلّه فقه سیاسی روشن نماید. 
 

  فقه سیاسی. ، مشروعیت نسبی، قیام، قدرت قید وجوب، نظام سیاسی نامشروع های کلیدی:  واژه
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 مقدمه .0

 نظام حفظ وجوب بین که است آن بر «آن عیتمشرو با سیاسی نظام حفظ وجوب تالزم نفی» نظریه
پیامد فقدان نظام سیاسی که باید حافظ  .ندارد وجود تالزمی سیاسی نظام داشتن مشروعیت با سیاسی

چیزی جز اختالل در نظام اجتماعی یا از هم ، اموری باشد که قوام نظام اجتماعی بسته به آن است
، مرتضوی) پذیرد شارع حکیم در هیچ شرایطی آن را نمیپاشیدگی کلی آن نیست و این امری است که 

. مرتضوی معتقد است که هزینه تغییر و براندازی نظام سیاسی نامشروع نوعًا پیوند (11ص :1211
هایی دارد که ممکن است به نظام اجتماعی مستقر یا  مستقیمی با نوعی هرج و مرج اجتماعی و آسیب

امری که حتی احتمال آن ، به خطر افتادن امنیت و رفاه جامعه بشودبخشی از مسلمانان وارد شود و موجب 
(. وی 111: ص1211، تضعیف یا براندازی حکومت موجود باشد )مرتضوی، تواند مانع مخالفت نیز می

باید گفت که ، همچنین معتقد است: با توجه به جایگاه حفظ نظام اجتماعی به عنوان یک قاعده حاکم
شروع بودن آن متوقف نیست و در فرض عدم دسترسی به حکومت مشروع و تالزم بر م، حفظ نظام سیاسی

حفظ یا حتی ایجاد آن واجب و در چنین ، اختالل در نظام سیاسی با اختالل کلی در نظام اجتماعی
حفظ نظام ، اصل، از دیدگاه این نویسنده، (. بنابراین111: ص1211، شرایطی مشروع است )مرتضوی

حتی اگر تغییر نظام سیاسی حاکم باشد نیز ، ت و هر اقدامی که این نظام را برهم بزنداجتماعی جامعه اس
گردد و هرگونه  گردد و بر همگان اعم از مردم و فقها حفظ نظام سیاسی نامشروع واجب می نامشروع می

 اقدامی برای براندازی آن حکومت یا انقالب بر علیه آن نظام سیاسی فاقد وجاهت شرعی است. 
ف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نظریه و کشف نسبت آن با مبانی و ادّله فقه سیاسی است. هد

 زیرا، گردد که به پیامدهای پذیرش نظریه مورد بررسی توجه شود اهمیت این پژوهش زمانی مبرهن می
انقالب و هرگونه فعالیت سیاسی بر علیه « عدم مشروعیت»از جمله پیامدهای پذیرش این نظریه 

طلبانه  های آزادی های نامشروع است که خواسته یا ناخواسته مشروعیت بیداری اسالمی و حرکت تحکوم
برد. بر این اساس پرسش اصلی فراروی این پژوهش عبارت است از اینکه:  در حال وقوع را زیر سوال می

پرسش ادّله  این به پاسخ برای. «دارد؟ حکمی چه نامشروع سیاسی های نظام حفظ، سیاسی فقه نظر از»
و مقام معظم رهبری به  خمینی های فقهایی همچون امام قرآنی و روایی فقه سیاسی و همچنین آراء و اندیشه

تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار  -پردازان برجسته اندیشه سیاسی اسالم با روش توصیفی عنوان نظریه
 گیرد. د نقد قرار مینظریه فوق مور، ها ها و تحلیل گیرد و از رهگذر این تبیین می
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 «وجوب»قدرت؛ شرط . 2

های سیاسی  های نامشروع و نظام یکی از مبانی که در تعیین موضع بر لزوم قیام بر علیه حکومت
جایگزین نمودن نظام صالح و مشروع به « توانایی»بر قیام و « قدرت»بحث ، سکوالر نقش کلیدی دارد

های سیاسی نامشروع بر این باور  ه وجوب حفظ نظامباشد. صاحب نظری جای نظام سیاسی نامشروع می
اگر چنین ، است. بنابراین« وجوب»شرط ، است که قدرت و توانایی بر جایگزینی نظام صالح و مشروع

، قدرتی وجود نداشته باشد و یا اطمینان کامل بر توانایی جایگزینی نظام صالح و مشروع وجود نداشته باشد
بلکه حفظ آن واجب است. وی در این باره ، امشروع فاقد وجاهت شرعی استقیام بر علیه نظام سیاسی ن

مانع جواز یا وجوب اصالح و تغییر یا ، ضرورت حفظ یک نظام که در شرایطی نامشروع است»نویسد:  می
 در کننده تعیین برانداختن آن در شرایطی دیگر و جایگزینی نظام صالح و مشروع به جای آن نیست و اصل

 کلیدی امر دو به بسته شرط این تحقق و بوده مرج و هرج از دوری و اجتماعی عام نظام حفظ نیزفرض  این
 نظام جایگزینی عملی امکان به عقالیی و الزم اطمینان دیگری و دستاورد و هزینه تناسب یکی است:

 شود این نویسنده به وضوح از شرط طور که مالحظه می (. همان111: ص1211، )مرتضوی« مطلوب
برای قیام و براندازی نظام سیاسی « اطمینان الزم و عقالیی به امکان عملی جایگزینی نظام مطلوب»

، تا زمانی که این شرط محقق نگردد ،گوید. مفهوم این سخن در ادبیات فقهی آن است نامشروع سخن می
ید دارد و در فراز رسد. مرتضوی خود نیز بر شرط وجوب بودن تاک اساسًا چنین چیزی به مرحله وجوب نمی

این دیدگاه نیز جای تأمل و دقت «. مانع جواز یا وجوب اصالح و تغییر یا برانداختن آن»... گوید:  باال می
اقامه حکومت و تشکیل دولت اساس دولت ، پس»فرمایند:  دارد. امام خمینی در پیوند با این مسأله می

، اگر یکی از آنها موفق به تشکیل حکومت شد ،اسالمی از قبیل واجب کفایی بر فقهای عادل است. پس
بر فقها ، گردد پیروی از او بر دیگر فقها واجب است و اگر تشکیل حکومت جز با اجتماع فقها میسور نمی

(. به 330ص، 3: ج1206، )امام خمینی« واجب است به صورت دسته جمعی بر این امر اقدام نمایند
مینی اقامه حکومت مشروع به عنوان یک واجب کفایی بر همه شود که به باور امام خ خوبی مشاهده می

وجوب مستقر شده است و اگر یکی از فقیهان موفق به تشکیل حکومت و انجام ، فقها واجب است. پس
دیگر فقها باید از وی پیروی کنند. همچنین اگر اقامه حکومت اسالمی توسط یک فقیه ممکن ، واجب شد

که با اجتماع با هم دست به تشکیل حکومت بزنند. از دیدگاه امام خمینی بر همه فقها واجب است ، نیست
هرچند در یک سطح واجب ، تشکیل حکومت اسالمی که طبیعتًا با براندازی حکومت طاغوت مالزمه دارد
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شود. در هر حال وجوب تشکیل حکومت امری  لکن در سطح دیگر به واجب عینی تبدیل می، کفایی است
چنانکه مرتضوی باور  -جوب متوقف بر قدرت یا اطمینان به برپایی نظام صالح مشروعمسلم است و این و

باشد. شاهد دیگر بر این مدعا آن است که امام خمینی معتقد است حتی در صورت عجز از  نمی -دارد
شود و همچنان بر آن واجب است که شئوناتی  منصب والیت و حاکمیت فقها ساقط نمی، تشکیل حکومت

امام ، (. بنابراین336-330ص، 3: ج1206، خمینی به قدر امکان تصدی نمایند )امام، دارد که حاکم
پذیرد و زعامت را به صورت انحصاری در  های سیاسی نامشروع را نمی خمینی به هیچ روی زعامت نظام

در عین حال حاکم مشروع ، حتی اگر فقیه متصدی حکومت نباشد، داند صالحیت و مشروعیت فقها می
 وست و باید به شئون حکومت اقامه نماید.ا

ولو نظام سیاسی ، چون و چرا از حاکمیت البته فقیهان عامه چنین باوری ندارند و معتقد به پیروی بی
حتی اگر فاسق و ظالم ، نامشروع هستند. اندیشه غالب این گروه آن است که خروج و قیام بر علیه حاکم

؛ 01ص، 1ج ق:1016، ؛ الجصاص32ص ق:1012، یسندگانحرام و ممنوع است )جمعی از نو، باشد
 عبدالّله بن محمد نظر شیخ (. در این میان اظهار136ص، 0ج ق:1013، ؛ ابن حزم3ص :1203، ماوردی

 و اسالمی پیشوایان بر خروج»نویسد:  قابل توجه است. وی در این باره می الحرام مسجد امام، سبیل بن
 عدم ضرر که چرا ؛...جائر  و ستمگر چه و دادگر و شایسته پیشوایان چه، است حرام، حکومت از آنان خلع

 :است آمده وی کتاب از دیگری جای (. در33ص م:1112، )ابن سبیل« است تر کم آن خطر و خروج
 از ها آن عزل و آنان علیه خروج به نسبت زیرا، است واجب شرعاً  آنان ظلم و پیشوایان ستم بر شکیبایی»

. داشت خواهد درپی را بسیاری مفاسد، زمامداران بر خروج. است برخوردار تری کم ضرر از، سلطنت
 تاراج به و نوامیس هتک، خونریزی موجب که شود فراگیر و مدت طوالنی ای فتنه ایجاد باعث است ممکن

(. همسانی این اندیشه با 33-36)همان: ص« گردد کشور و ملت بر ها زیان دیگر یا و مردم اموال رفتن
قابل توجه و دقت بیشتری است. ، های سیاسی نامشروع ادعا دارد آنچه که نظریه وجوب حفظ نظام

 یا جواز مانع، است نامشروع شرایطی در که نظام یک حفظ ضرورت»گوید:  مرتضوی در این باره می
 آن جای به مشروع و صالح نظام جایگزینی و دیگر شرایطی در آن برانداختن یا تغییر و اصالح وجوب
... امری  است مرج و هرج از دوری و اجتماعی عام نظام حفظ نیز فرض این در کننده تعیین اصل و نیست

: 1211، تضعیف یا براندازی حکومت موجود باشد )مرتضوی، تواند مانع مخالفت که احتمال آن نیز می
« است واجب، مادی مصالح حفظ به دلیل نامشروع سیاسی نظام ایجاد حتی یا و (. ... حفظ111ص
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(. نقطه کانونی این گفتار آن است که تضعیف و براندازی حکومت نامشروع پیوند 111)همان: ص
مستقیمی با نوعی هرج و مرج و از بین رفتن جان و مال و عرض مردم دارد که حتی احتمال بروز چنین 

سیاسی نامشروع کافی  اموری برای عدم مشروعیت قیام و براندازی و وجوب حفظ یا حتی ایجاد )!( نظام
 است. 

اش با آرای اهل سّنت واقف است و تنها نقطه افتراق اندیشه خود با  البته آقای مرتضوی به قرابت اندیشه
داند. ولی در اینکه قیام بر علیه حکومت ظالم به  گیری حکومت از راه زور و تغلب می اهل سّنت را در شکل

وده و حفظ و یا حتی ایجاد نظام سیاسی نامشروع به خاطر خاطر مفاسد مادی و هرج و مرج نامشروع ب
تفاوتی بین نظر وی با عالمان اهل سّنت ، (111: ص1211، حفظ مصالح مادی واجب است )مرتضوی

  وجود ندارد.

 قیام« مشروط»وجوب . 6

پنداشتن امر واجب مشروط ، مبنای دیگر که در نقد مقاله نفی تالزم باید مورد کنکاش و دقت قرار گیرد
از سنخ واجب مشروط ، های سیاسی نامشروع قیام است. مرتضوی بر این باور است که قیام بر علیه نظام

 عقالیی و الزم اطمینان دیگری و، دستاورد و هزینه تناسب یکی»است که به دو شرط اساسی بستگی دارد: 
نقد این اندیشه باید گفت: (. در 111: ص1211، )مرتضوی« مطلوب نظام جایگزینی عملی امکان به

، باشد؟ جستجو در نصوص شرعی مستند این دو شرط کدام نص یا دلیل شرعی ملفوظ یا غیر ملفوظ می
رساند. در ادامه  های سیاسی نامشروع می بودن وجوب قیام بر علیه طاغوت و نظام« مطلق»پژوهشگر را به 

 پردازیم. به بررسی این نصوص می

 آیات. 6-0

همکاری و ارتباط ، ل در خصوص وجوب اقدام بر علیه حکومت طاغوت و حرمت تحّملخداوند متعا
نفرماید:  با آن چنین می م  ْکُفْر  ف  هِ  ُیْؤِمن و   ُغوِت اِبالط ی  ِد  ِباللَّ ق  ْمسک ف  ةِ  است  ی... ِباْلُعْرو  ، (363، )بقره اْلُوْثق 

 چنگ، ناگسستنی دستگیره ترین محکم به تردید بی، بیاورد ایمان خدا به و ورزد کفر طاغوت به که هر پس»
  همه نفی یعنی، توحید، اسالم شعار نخستین»فرمایند:  ای با استناد به این آیه می الله خامنه آیت«. است زده

 از پس )ص(پیامبر اقدام اولین که حالی در، بود باجان و جان بی بتهای  همه و سیاسی و ماّدی های قدرت
 و دین پیوند بر که دیگری فراوان شواهد و دالیل، بود جامعه سیاسی  اداره و حکومت تشکیل، هجرت
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 پیدا هم کسانی و، جداست سیاست از دین بگویند که شوند می پیدا کسانی باز، کند می حکم سیاست
 حدیث و قرآن  آیه در صدها که اسالمی جهاد .. آیا.بپذیرند  آنها از را اسالمی ضّد  سخن این که شدند
 برای، شده شناخته آخرت و دنیا شقاوت و ذّلت  مایه آن ترک و گرفته قرار دینی فرایض برترین  زمره در، مسّلم

 جهاد باید آن تحصیل برای که ای طیبه حیات آیا است؟ ارزش کدامین از دفاع و چیز چه آوردن دست به
 های ارزش و جّباران حاکمیت و نشستن مذّلت خاک بر غیرخداست؟ والیت شوم  سایه زیر در زندگی، کرد

ه حاکمیِت  تحصیل برای جهاد و نیست چنین اگر و است؟ دادن ذّلت به تن و کردن تماشا را غیرالهی  و اللَّ
ه والیِت  به طاغوت والیت از خروج  در و دین در را سیاست ارزش و نقش توان می چگونه، پس، است اللَّ
 (.10/10/1230، )مقام معظم رهبری« گرفت؟ نادیده یا کم دست، دینی  شده  تعیین های هدف

 های سیاسی نامشروع سخن گفته شده ای دیگر از قرآن کریم نیز از اجتناب از طاغوت و نظام در آیه
دفرماید:  و می ق  ل  ثنا و  ع  ة   ُکلِّ  في ب  سواًل  ُأمَّ ِن  ر  ه   اعُبُدوا أ  ِنُبوا اللَّ اجت   هر در ما»، (23، )نحل ... الّطاغوت   و 
 را گروهی خداوند!« کنید اجتناب طاغوت از و بپرستید؛ را یکتا خدای: »که برانگیختیم رسولی اّمتی

 «. کرد هدایت
قیام بر علیه حکومت طاغوت و ایستادگی در این مسیر ، در اندیشه امام خمینی آنچه که مهم است

 این که امیدواریم ما و است؛ ایستاده ملت اآلن بحمدالله »حتی اگر پیروزی حاصل نشود: ، باشد می
 ِوْجهۀ، ملت همۀ، ما همۀ، شما همۀ باید   .باشد خدا به توجه که است این عمده و باشد باقی اش ایستادگی
ْفسشان ْن   . باشد الهی، قیام از نشود پیدا انحراف باشد؛ تعالی   و تبارک خدای ن  ُقوُموا ا  ْثنی ِلّله ت   ُفرادی؛ و   م 

ما ِعُظُکْم  ِانَّ ة   ا 
ن ِبواِحد  ُقوُموا ا   شاءالله؛ ان باشد الهی نهضت   این کنید؛ قیام خدا برای(.64، )سباء  لله ت 

 پیروزی   باشد الهی اگر و. باشد الهی بیاید؛ شکست انحراف با ـ نخواسته   خدای ـ که نباشد آن از انحراف
 و خدا خاطر برای.   [  باشد  ]   الهی مقصد، مقصْد    که باشید داشته معنا این به توجه همه. شاءالله ان، است
 وضع این با شاءالله ان   که باشید مطمئن و کنید قیام، هستند خدا بندگان که ملتی یک   نجات خاطر برای
 صف در، شود کشته اگر   که داند می مسلمان  ( ...11ص، 6: ج1231، برد )امام خمینی خواهید پیش

 ادامه خود قیام به نهایی پیروزی تا مناسبت بدین و دهد نمی   دست از را چیزی و کربالست شهدای
 (.233ص، 0: ج1231، )امام خمینی« دهد می 

های سیاسی  اطاعت و فرمانبری از طاغوت و نظام، با صراحت از رکون، یکی دیگر از آیات قرآن کریم
ال  فرماید:  نماید و می نامشروع نهی می ُنوا و  ْرک  ی ت  ِذین   ِإل  ُموا ال ّ ل  ُکُم  ظ  س ّ م  ت  اُر  ف  ا الن ّ م  ُکْم  و  هِ  ُدوِن  ِمْن  ل  اء   ِمْن  الل ّ ْوِلی   أ 
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ُرون   ال   ُثم ّ   و تمایل، اند کرده ستم[ مؤمن مردم و پیامبر، خدا آیات به] که کسانی به و»، (112، )هود ُتْنص 
 هیچ خدا جز را شما حال آن و در رسید خواهد شما به[ دوزخ] آتش که مکنید تکیه و باشید نداشته اطمینان

، فرمانبری و اطاعت، موّدت، دوستی به را« رکون»شناسان  لغت«. شوید نمی یاری سپس، نیست سرپرستی
 تفسیر در زمخشری. اند کرده معنا چاپلوسی و نزدیکی، خواستن  کمک، رغبت و میل، خشنودی و رضایت

، همراهی و تمایل، شامل هواداری آیه این در نهی. شد متمایل او به یعنی، أرکنه»نویسد:   می آیه این
 لباس ها آن همانند، کردن آنان شبیه را خود، ستمگران کارهای به رضایت و چاپلوسی، بازدید، همنشینی

(. 022ص ق:1013، )زمخشری« است کردن یاد عظمت با را آنان و داشتن آنان عنایت به چشم، پوشیدن
های ظالم نهی کرده است و پیروی و  در این آیه نیز به صورت مطلق از فرمانبری و اطاعت از حکومت

عی داند. روشن است که الزمه طبی ها می های سیاسی نامشروع را سبب جهنمی شدن انسان اطاعت از نظام
های  هایی بوده و تالش بر براندازی نظام مخالفت با چنین حکومت، همراهی و عدم اطاعت، عدم پیروی

 به یعنی، «ظلموا الذین الی والترکنوا»نویسد:  استکباری است. سید قطب در تایید چنین برداشتی می
 و شده چیره خدا بندگان بر که قدرتی صاحبان و سرکش ستمگران، نکنید اطمینان آنان به و اتکاء ستمگران

 به رفتن ستمگران سلطه زیر چراکه، نروید آنان سلطه زیر. اند درآورده خویش بندگی و بردگی به را آنان
، 13ج ق:1010، است )سید قطب حرام آنان با مشارکت و بود خواهد بزرگ منکر این قبول و اقرار معنای

ها و تالش برای براندازی  معنای قیام بر علیه آنها به  (. زیر سلطه نرفتن و عدم پذیرش حکومت103ص
از آیات پیش ، شود هیچ یک از مفّسرین امامیه و عاّمه طور که مالحظه می هایی است. همان چنین حکومت

های سیاسی نامشروع برداشت  شرط اطمینان به جایگزینی نظام مطلوب را برای قیام و براندازی نظام، گفته
 اند. مطلق قیام بر ضّد طاغوت را استنباط کرده بلکه به طور، اند نکرده

های سیاسی نامشروع داللت  همچنین از دیگر آیات قرآن کریم که به وضوح بر حرمت حفظ نظام
ال  فرماید:  آیه حرمت تعاون بر اثم و عدوان است. خداوند متعال در قرآن کریم می، نماید می ُنوا ... و  او  ع   ت 

ی ل  ْثِم  ع  اْلُعْد  اْْلِ اِن و  اند این آیه بر  برخی فقها گفته«. ندهید یاری تجاوز و گناه بر را یکدیگر و»، (3، )مائده و 
؛ 31ص، 0ق: ج1011، داللت دارد )طباطبائی حائری، حرمت معاونت بر هر آنچه اثم و عدوان باشد

به (. نراقی با تمّسک 636ص، 1ق: ج1013، ؛ حسینی مراغی163ق: ص1010؛ 33ق: ص1010، نراقی
 انجام در یا و ظلم در ها آن به کمک از اعم، ستمگران به کمک مطلق طور به، -و البته دالیل دیگر -این آیه
(. صاحب جواهر نیز با استناد به 113ص ق:1010، حرامی را حرام دانسته است )نراقی عمل هرگونه
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 به...  ظالمان به کمک: »نویسد حرمت اعانه بر اثم و عدوان معتقد به حرمت کمک به ظالمان است و می
 تقویت و لشکر سیاهی کردن زیاده قصد و مردم بر ها آن اقتدار حصول و مرتبه بلندی در تالش قصد

، )نجفی« است ظلم بر اعانت خود بلکه، ظلم بر اعانت مثل زیرا است؛ حرام شک بی، ها آن سلطنت
اعانه و تعاون چیست؟ آیا عدم مقابله و (. باید به این نکته توجه داشت که مصداق 03ص، 32ج ق:1213

های سیاسی نامشروع مصداق اعانه بر اثم و عدوان است؟ در پاسخ به این پرسش  سکوت در مقابل نظام
توان گفت که این  می، های سیاسی و حاکمیت باید گفت با توجه به واقعیت خارجی تعامل مردم با نظام

پذیرش منصب ، مقررات و قوانین از پیروی و دستورات انجامهای زیر قابل تصور است:  تعامالت در قالب
هر یک از این مصادیق نیز  انجام برخی کارهای خدماتی برای حکومت و... .، و جایگاه از سوی حاکمیت

ابن ادریس حلی تمامی تعامالت ، رو عنوان اعانه بر اثم و عدوان صادق بر آن است. از این، که روی دهد
 فعل انجام در وی با مشارکت، ستمگر حاکم منصب یاسی نامشروع از قبیل پذیرشهای س مردم با نظام

 داند نمی جایز عادی مواقع در را او طرف از چیزی به دادن رضایت یا و وی نواهی و اوامر از تبعیت، قبیح
 های سیاسی نامشروع از باب اعانه . در نتیجه حفظ و تعامل با نظام(313-313ص، 3ج ق:1011، حّلی )

دستورات و ، بر اثم و عدوان حرام بوده و حداقل این تعامل سکوت در مقابل حکومت و پیروی از قوانین
 گیرد.  های نامشروع است که مصداق اعانه بر اثم و عدوان قرار می مقررات حکومت

 روایات. 6-2

ارد. میزان این های سیاسی نامشروع د روایات اسالمی نیز داللت بر وجوب قیام بر علیه طاغوت و نظام
فرمود:  )ع(شود. در روایتی امام صادق روایت فراوان است و به همین علت تنها به ذکر چند نمونه بسنده می

 ،انگیزند برمی فساد زمین در ناحق به و کنند می ستم مردم به که است کسانی بر ضّد  همواره مبارزه»... 
 آنان به هایتان دل با و کنید جهاد خود پیکرهای با باید هابر ضّد این. است دردناک کیفری اینان برای
است که  )ع((. شاهد مثال این فراز بیان امام صادق210ص، 11ق: ج1011، )حّرعاملی« بورزید کینه
های ظالم که  که بارزترین مصداق آن جهاد بر علیه حکومت« با پیکرهای خود جهاد کنید»فرماید:  می

 باشد. می، ندشو ترین منکرها را مرتکب می بزرگ
نیز در جنگ صفّین و در هنگام مبارزه با طاغوت زمانه خویش و نظام سیاسی نامشروع  )ع(امام علی

 انکار به شمشیر ... با نمود مشاهده را ستمی و تجاوز که کسی بدانید! مؤمنان ای»فرماید:  معاویه چنین می
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 نور و ایستاده راست راه بر و یافته را هدایت راه، شود پست ستمگران سخن و بلند خدا سخن تا، برخیزد
به طور  )ع((. این فرمایش حضرت امیر326ص، 1ق: ج1011، )تمیمی آمدی« است تابیده دلش در یقین

 امام کند و آن را مقّید به امری ننموده است. های ستمگر داللت می مطلق بر قیام بر علیه حکومت
دارند ، تمیمی فرمودند یزید بن حّر  سپاهیان به در خطاب )ع(نیز بیانی شبیه به آنچه که امام علی )ع(حسین

 (.201، ص00 ج ق:1013، )مجلسی
های سیاسی نامشروع، موضوعیت  ها و نظام بنابراین، در اندیشه سیاسی اسالم، نفس قیام بر علیه حکومت

نظر اسالم دو امر دارد و این امر متوقف به اطمینان به جایگزینی نظام مطلوب نیست. به عبارت دیگر، از 
 مطلوب است:

 ، ها های ظالم و تالش برای براندازی آن . قیام بر علیه حکومت1
 . تشکیل حکومت اسالمی و استقرار نظام مشروع. 3

مطلوبیت بیشتری دارد. مقام ، این دو هر کدام دارای وجوب مستقل است و البته اگر هر دو محقق گردد
 کسی اگر یعنی، ...«من رای سلطانا »... فرمایند:  می )ع(مام حسینمعظم رهبری با استناد به فرمایش ا

 که نیست چنین ...است  سرنوشت هم او با متعال خدای نزد، بنشیند تفاوت بی و ببیند را ظلم و فساد کانون
 حکومت گرفتن با چه بود؛ طاغوتی های قدرت سرکوب فکر به ایشان، نبود حکومت فکر به )ع(حسین امام

 این، او امضای این، نکند را حرکت این اگر که دانست می )ع(حسین امام .خون دادن و شهادت با چه و
 بدون، رسد می حق اهل امضای به ظلم یعنی .... آورد خواهد اسالم سر بر چه، او سکون این، او سکوت

 سردمداران فرزندان و هاشم بنی آقازادگان و بزرگان روز آن که بود گناهی این. باشند خواسته خودشان که این
، )مقام معظم رهبری« کرد قیام، لذا، تافت برنمی را این )ع(حسین امام. شدند مرتکب اسالم صدر بزرگ

 ما: »فرمود. نیست متصور اصالً  مؤمن برای ضرر و خسارت، توحیدی دیدگاه (. بنابراین در33/13/1201
 بهترین این که، شویم می کشته راه این در یا ماست؛ انتظار در بهترین دو از یکی 1،«الحسنیین احدی ااّل  لنا

                                                           

ل ُقلاین فراز الهام گرفته از نص قرآن کریم است که فرمود:  .1 صون   ه  بَّ ر  ی ِإاّل  ِبنا ت  یِن  ِإحد  ی  ن حُن  الُحسن  ُص  و  بَّ ر  ت  ن ِبُکم ن  ُکُم  أ   ُیصیب 
هُ  ذاب   اللَّ و ِعنِدهِ  ِمن ِبع  صوا ِبأ یدینا أ  بَّ ر  ت  ُکم ِإّنا ف  ع  صون   م  بِّ ر   انتظار را نیکی دو از یکی جز، ما درباره آیا: »( بگو63، )توبه ُمت 

 در) یا، برساند شما به( جهان آن در) خود سوی از عذابی، خداوند که داریم انتظار ما ولی، (شهادت یا پیروزی یا! )دارید؟
 .!«کشیم می انتظار شما با هم ما، بکشید انتظار شما، است چنین که اکنون .(شوید مجازات) ما دست به( جهان این
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 اینجا در پس. است بهترین هم این که، رسیم می مقصود به و داریم برمی راه سر از را دشمن یا است؛
 (.10/10/1201، )مقام معظم رهبری« ندارد وجود ضرری

اطمینان به جایگزینی  های سیاسی نامشروع با بر این اساس مشروط کردن وجوب قیام و براندازی نظام
 بلکه آنچه از، شود ملفوظ استفاده نمیکه از هیچ نص شرعی ملفوظ یا غیر نظام مطلوب امری است

مشروط قیام بر علیه وجوب استقاللی و غیر، گردد ملفوظ استنباط میمجموعه آیات و سّنت ملفوظ و غیر
چه منجر به تشکیل حکومت  -ها البها و انق نفسه این حرکتهای سیاسی نامشروع و مطلوبیت فی نظام

است. همچنین چالش جّدی دیگری که در مقابل نظریه مشروط دانستن وجوب ، -چه نشود، مشروع بشود
سیره عملی امام ، های نامشروع با اطمینان به جایگزینی حکومت مطلوب وجود دارد قیام بر علیه حکومت

امامان معصوم بوده که به تشکیل حکومت نیز منجر های مورد تایید  و همچنین بسیاری از قیام )ع(حسین
زیرا بر ، گردد تر مطرح می نشده است. به ویژه در مورد انقالب و نهضت حسینی این امر بسیار پر رنگ

های مختلف به شهادت  به شهادت خود علم داشتند و در مناسبت )ع(امام حسین، اساس نصوص مسّلم
؛ 32ص :1200، طاوس ؛ ابن230، ص00 ج ق:1013، یخود و یارانشان تصریح نمودند )مجلس

(. لکن قیام بر علیه حکومت ظالم و نامشروع یزید را پیش بردند تا جایی 306-303: ص1203، رخشاد
اطمینان و علم به عدم  )ع(که به شهادت خود و یارانشان منجر شد. این در حالی است که امام حسین

خود را ادامه دادند و از بیعت و همراهی با حکومت طاغوت و ولی قیام ، جایگزینی نظام مطلوب داشتند
 نامشروع یزید سرباز زدند. 

، ها های سیاسی نامشروع و سکوت در مقابل آن همچنین باید توجه داشت که عدم قیام بر علیه حکومت
کّفار حرام گردد که از نظر فقهی نیز تقویت  ها می گیری و استیالی آن ها و قدرت به نوعی موجب تقویت آن

دارند )حسینی  داللت آن بر نیز نقل و عقل و رود می بشمار فقهی قواعد از کفر تقویت است. حرمت
 مطلق صورت به که بوده شرک و کفر تقویت، حرمت معیارهای از (. یکی313ص، 13 : ج1211، عاملی

ْنِهی   ُکلُّ »: است شده ذکر ْنهُ  م  ا ع  ی...  ِممَّ ْقو  ْرُک  و   اْلُکْفُر   ِبهِ   ی  (. با 00ص، 13ق: ج1011، )حّرعاملی «الشِّ
حرام معرفی شده است. گاه این تقویت ، هر چیزی که موجب تقویت کفر شود، توجه به اطالق این روایت

پذیرد و گاه با سکوت و رضایت عملی به  های سیاسی نامشروع صورت می با خرید کاال و تجارت با نظام
شود که در هر صورت تقویت  های سیاسی نامشروع نمایانگر می ت نظامها و اقداما سیاست، ها برنامه
 حرام و ممنوع است. ، های سیاسی نامشروع را درپی دارد و برحسب ادّله فقهی نظام
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 نسبی بودن مشروعیت. 0

نظریه حفظ وجوب  مورد تاکید مبانی از دیگر یکی، های سیاسی گرایی در مشروعیت نظام نسبیت
وجود دولت و حکومت تابعی مستقیم »نویسد:  امشروع است. مرتضوی در این باره میهای سیاسی ن نظام

از نیاز طبیعی بشر به زندگی مدرن و نظام و زیست اجتماعی بوده و همین امر نیز فلسفه حکومت و عامل 
ت باشد. بر همین اساس اس منطقی تحوالت بسیار و تنوع فراوان آن در طول تاریخ و در جوامع مختلف می

حفظ نظام زندگی و زیست ، که اگر به هر دلیل زمینه تحقق دولت مطلوب و مشروع وجود نداشته باشد
، توان از آن به دولت حداقلی نام برد کند که حکومت و دولت دیگری که می اجتماعی مسلمانان اقتضاء می

همین استلزام در دار اموری شود که حفظ نظم عمومی و نظام اجتماعی مستلزم وجود آن است و  عهده
مشروعیت و  ،عامل مشروعیت نسبی چنین دولتی نیز خواهد بود. اگر هم چنین دولت و نظام سیاسی، واقع

حداقل در آن دسته ، دنحق دخالت در همه امور حکومت اسالمی مانند اجرای حدود شرعی را نداشته باش
برخی ، د و بر همین اساسندخالت را دارحق و وظیفه ، از اموری که حفظ نظام اجتماعی وابسته به آن است

برای فقیه و حداقل از باب قدر متیقن ، فقیهان فصل خصومت را که امری ناگزیر در زیست اجتماعی است
(. 110: ص1211، ؛ مرتضوی03ص، 33ق: ج1010، اند )موسوی خویی ثابت دیده، در امور حسبیه

نیاز به زندگی مدرن و نظام و زیست »ست مرتضوی معتقد ا، شود طور که به وضوح مشاهده می همان
شود تا در صورت عدم تحقق دولت  فلسفه تشکیل حکومت بوده و همین مسأله مبنایی می« اجتماعی

به دولت حداقلی غیر مشروع تن دهیم و در عین حال به دلیل همین تأمین مصالح مادی و ، مشروع
 یاسی قائل شویم. مشروعیت نسبی برای این نظام س، احتیاجات ضروری زندگی

است. وی پس از تبیین « طبیعت»همان نظریه ، منشاء مشروعیت دولت، در پارادایم فکری مرتضوی
نویسد:  نظریه طبیعت و جایگاه آن در خصوص خاستگاه دولت در مقام تایید و نیکو شمردن این نظریه می

ها و  چگونگی ساختارهای دولتتوان مالکی روشن و معقول برای گستره و  سو می در این نظریه از یک»
از جمله گسترش قلمرو خدمات و طبعًا دخالت آن به دست داد و از سوی دیگر رویکرد اصلی ، تحوالت آن

نشان داد؛ ، پذیری در برابر حقوق شهروندان و آنچه را در معنای عام مقتضای عدالت است در مسئولیت
گویی به نیازی که از حاق طبع مدنی  است. پاسخ« گو دولت پاسخ»رویکردی که آغاز و انجام آن وجود 

، گونه که خود در پاسخ به همین نیاز پدید آمده بشر و غریزه زیست اجتماعی وی برخاسته و همان
از ، (. بنابراین03: ص1213، )مرتضوی« گوی نیاز آنان به عدالت و حفظ حقوق یکایک اعضاء باشد پاسخ
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گویی به نیاز  پاسخ، تبع آن فلسفه تشکیل حکومت دولت و بهتنها خاستگاه پیدایش ، دیدگاه مرتضوی
 ها است. ها به عدالت و استیفای حقوق آن انسان

در نقد این اندیشه باید گفت: فلسفه تشکیل حکومت تنها رفع احتیاجات و نیازهای مادی و اجتماعی 
 راهنمایی شدن «الله خلیفة» برای را ها انسان، اول: است فلسفه تشکیل حکومت، امر مهم بلکه دو، نیست

 های زمینه و سازد «فاضله مدینه» را اسالمی کشور، دوم. نماید فراهم را آنان سلوک و سیر مقدمات و کند
بر اساس آیات قرآن . کند تبیین را خارجی و داخلی روابط بر حاکم اصول و نماید مهیاء را حقیقی تمدن

نیاز به زندگی اجتماعی و ، تأمین احتیاجات مردم، اسالم ( و اندیشه سیاسی36، ؛ حدید1، کریم )ابراهیم
الهی شدن ، همگی از اهداف متوسط و نه هدف اصلی تشکیل حکومت است. بلکه هدف اصلی، عدالت

، الله است )ر.ک: جوادی آملی ها بوده که این مهم از مسیر تحقق خلیفه ها و رشد و ترقی معنوی آن انسان
، به عنوان فلسفه تشکیل حکومت« نیازهای مادی اجتماعی»مبنا قرار دادن  (. بر این اساس محور و1233

 دیدگاهی است که با منطق قرآن سازگاری ندارد. 
اولین بار توسط رابرت ، نظریه دولت حداقلی که از سوی مرتضوی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است

ای در  کننده علوم سیاسی نظریه وی نقش تعییندر قرن بیستم مطرح گردید و به باور اندیشمندان  1نوزیک
دولت باید یک دولت حداقلی باشد که کارکردهای »داشته است. نوزیک معتقد است « لیبرالیسم»توجه به 

اجرای قراردادها و مواردی از این دست دارد. ، فریب، دزدی، محدودی از جمله محافظت در مقابل تعّدی
دولت حداقلی ، رو ای از حقوق افراد تخطی خواهد کرد. از این تردهاین بدان معنا است که هر دولت گس

با مبانی و اصول اندیشه « دولت حداقلی»(. لکن نظریه Nozick, 1999« )بخش است همان مقوله الهام
نظران برجسته اندیشه سیاسی  ای به عنوان یکی از صاحب الله خامنه سیاسی اسالم همخوانی ندارد. آیت

بلکه ، دانند اقلی یا حداکثری با الزامات تعریف شده غربی را منطبق با اصول اسالمی نمیدولت حد، اسالم
مند و دولت کوچک پویا و تعاملی معتقدند. در واقع  به ساختاری نظام، ایشان در تعریف ساختار دولت

دخالت دانند و به عدم  جامعه را وظیفه دولت می« هدایت»و « حمایت»، «نظارت»ایشان بیشتر گستره 
دولت باید فعال و پویا بوده و نقش تعاملی ، دولت در زندگی مردم قایل هستند. اما در سطح جامعه و کشور

 (.163: ص1213، زایی داشته باشد )لک

                                                           
1. Robert Nozick 
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های سیاسی نامشروع که مرتضوی بر آن تاکید دارد  بخشی نسبی به نظام اما در نقد مشروعیت
های سیاسی نامشروع فاقد هرگونه  نظام، س روایاتباید گفت: بر اسا، (110: ص1211، )مرتضوی

نقل  )ع(ابوخدیجه از امام صادق  ها نامشروع است.  نیز از آن« حق»مشروعیت هستند و حتی گرفتن 
 زیرا، سازید داور و حاکم خودتان بین، شناسد می   را   ما   حرام و حالل که را مردی»...  کند که فرمودند: می
 جائر حاکمۀ قدرت به دیگرتان بعضی علیه شما از بعضی   که مبادا. ام داده قرار قاضی شما بر را او من

 (. 111ص، 10ق: ج1011، )حّرعاملی «ببرد شکایت
اسالمی را فاقد مشروعیت دانسته و های سیاسی غیر نظام، امام خمینی با استناد به آیات قرآن کریم

، هستند «طاغوت» ها آن، دیگر اصناف چه و مجریان چه و قّضات   چه، جور های حکومت»... نویسد:  می
 بر قضاوت و آن اجرای به، کرده وضع دلخواه به قوانینی، کرده طغیان و سرکشی   خدا حکم برابر در چون
 احکامشان   و اوامر و ها آن برابر در یعنی شوید؛ کافر ها آن به که فرموده امر خداوند. اند پرداخته   آن طبق

 های قدرت برابر در یعنی  ، شوند کافر «طاغوت» به خواهند می که کسانی است بدیهی. بورزید عصیان
 در امکان و توانایی قدر به بایستی که   داشت خواهند سنگینی وظایف، بردارند نافرمانی به سر ناروا حاکمۀ

 (.00: ص1210، )امام خمینی« بکوشند آن انجام
های طاغوت نهی  از حکومت« حق»حتی از گرفتن  )ع(حنظله نیز امام صادق بن در مقبوله عمر

های طاغوت  (. امام خمینی ضمن حرام دانستن رجوع به حکومت03ص، 1ق: ج1013، کنند )کلینی می
 وسیلۀ   به شما و بردند را شما عبای اگر مثالً  که اند گفته  «شخصی عین» در فقها از بعضی»نویسد:  می

 این به اگر ما (.33ق: ص1036، )محقق آشتیانی کنید  تصّرف آن در توانید نمی، گرفتید پس، جور حّکام
 بود طلبکار   کسی اگر اینکه در مثالً . نداریم شک «کلی عین» در یعنی، کلّیات در دیگر، نباشیم   قائل حکم

 او وسیلۀ به را خود طلب   و مراجعه، داده قرار خدا آنکه از غیر مقامی و مرجع به خود حق گرفتن برای و
: 1210، )امام خمینی«  کند می اقتضاء   را همین شرع نیز موازین. نیست جایز آن در تصّرف، کرد وصول

 (. 11ص
های سیاسی غیر الهی را  نظام، عالمه طباطبایی نیز برخالف آنچه که مرتضوی برداشت نموده است

 امری ولّی  احیاناً  اگر»نویسد:  را فاقد وجاهت شرعی معرفی کرده و میداند و اطاعت از آنها  نامشروع می
 رسول اینکه برای نیست. نافذ او حکم و، کنند اطاعتش نباید مردم، داد دستوری سّنت و کتاب برخالف

 معصیه فی لمخلوق طاعه ال»: فرموده است و داده مسلمین عموم دست به کلی ای قاعده )ص(خدا
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 و شیعه را دستور این «.شود اطاعت نباید، دهد می خدا معصیت به که فرمانی در مخلوقی هیچ»، «الخالق
 از قرآن»نویسد:  (. همچنین در جای دیگر می331ص، 0: ج1232، )طباطبایی« اند کرده روایت سّنی
 تنها، سخن گرید به .(336ص، 6است )همان: ج کرده معرفی ارزش با را نیید اجتماع تنها، اجتماع انواع

 زندگی ریمس در وقتی، انسان نوع که است نیا لشیدل. است انسانی جامعه اداره به قادر که است دیتوح نید
 هم عمل مقام در، نمود بنا، شد واقع با مطابق که ییمبنا و حق اساس بر را خود معاش احکام و اتییح سنن

 به دادن سروسامان اسالم هدف چون، نیبنابرا .(306-300ص، 31)همان: ج کند می عمل آن طبق بر
 از، بزرگ نه و کوچك نه، ادیز نه و کم نه را انسانی شوون از كی چیه و است انسانی زندگی جهات عیجم
 بایز أتییه زندگی؛ اعمال از عملی هر برای نموده ادب را زندگی سرتاپای جهت نیا از، انداخته استین قلم
 اسالم نظر از، گرید سوی از .(113ص، 13کند )همان: ج می تیحکا آن تیغا از که است کرده میترس

 اگر هدفی نی(. چن11تا: ص بی، خداست )همو شگاهیپ در منزلت و قرب و واقعی بختی كین اجتماع هدف
، انسان ظاهر حفظ بر عالوه که بود خواهد باطنی مراقب كی صورت به خود، باشد داشته وجود اجتماع در

 احکام حفظ ضامن خود، هدف نیهم بیترت نیا به و ماند نمی مخفی او دید از هم آدمی نهاد و سرشت
بوده  نید حدود و عمومی شعائر حافظ اسالمی حکومت قوای، البته .(33بود )همان: ص خواهد اسالمی

: 1233، )زهرایی« گردد اضافه باطنی رویین نیا به دیبا زین منکر از نهی و معروف به امر عمومی ضهیفر و
از همه ، فردی که در تقوای دینی و ُحسن تدبیر و اطالع بر اوضاع»کند:  وی همچنین تاکید می(. 111ص

ترین افراد  ترین و برجسته برای این مقام متعین بوده و در اینکه اولیای حکومت باید زبده، تر است مقّدم
در اندیشه سیاسی ، (. بر این اساس1203، )طباطبایی« دهد کسی تردیدی به خود راه نمی، جامعه باشند

تنها حکومت اسالمی است که قادر به تحقق اهداف بلند اسالم و اداره صحیح جامعه ، عالمه طباطبایی
چگونه ، پردازان فقه سیاسی ها فاقد ارزش هستند. با این همه تاکید از سوی نظریه انسانی بوده و دیگر نظام

 تقد شد؟ های سیاسی نامشروع مع توان به مشروعیت نسبی نظام می
شوند  شهروندان اخالقًا به اطاعت از آن مکّلف می، در پارادایم علوم سیاسی اگر دولتی را مشروع بدانیم

 -اتباع دولت مشروع، و حاکمان از حق حکمرانی و اطاعت شدن برخوردار خواهند بود. به سخن دیگر
(. مرتضوی نیز همین Parkinson, 2006: p.19« )اخالقًا مکّلف به اطاعت از آن هستند -موافق یا مخالف

، مشروعیت وقتی وصف یا قید دولت»نویسد:  معنا از مشروعیت را مورد تایید و تاکید قرار داده و می
، کننده به این معناست که آن نظام در نگاه جامعه یا فرد و نهاد داوری، گیرد حکومت و نظام سیاسی قرار می
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« عی پذیرفته شده جامعه برای حاکمیت بر آن جامعه استها و هنجارهای قانونی یا شر دارای مالک
ولو به شکل ، های سیاسی نامشروع مشروعیت قائل شدن برای نظام، (. بنابراین13: ص1211، )مرتضوی

حداقل غیراخالقی ، ها ها درپی دارد و هرگونه قیام و مخالفت بر علیه آن الزام مردم را به تبعیت از آن، نسبی
، موسوم به بیداری اسالمی، های در حال وقوع در کشورهای عربی شود انقالب سبب میاست. این اندیشه 

 غیرجایز شمرده شود!؟، از نظر فقهی و اخالقی غیرموّجه معرفی شود و از دیدگاه مرتضوی

 گیری نتیجه .5

ر آن مورد تحلیل و ارزیابی قرا مشروعیت با سیاسی نظام حفظ وجوب تالزم در این پژوهش نظریه نفی
برخالف اندیشه سیاسی ، گرفت. مبنای اول این نظریه که نظام اجتماعی را منحصر در نظام مادی کرده بود

قدرت را قید ، نماید متفکرین اسالمی شناخته شد. مبنای دیگری که اندیشه پیش گفته را پشتیبانی می
ایر ادّله فقهی همخوانی داند. این باور نیز با صراحت سخنان فقیهان فقه سیاسی و س قیام می« وجوب»

های سیاسی نامشروع به دو امر مقایسه هزینه و دستاورد  ندارد. مشروط دانستن وجوب قیام و براندازی نظام
های سیاسی نامشروع  مبنای دیگری برای توجیه وجوب حفظ نظام، و اطمینان به برقراری نظام مطلوب

پردازان فقه سیاسی  یام بر علیه طاغوت و تصریح نظریهشمرده شده است. این مبنا هم با اطالق ادّله وجوب ق
مرتضوی را بر آن داشته است که قیام ، های سیاسی نامشروع شیعه قرابتی ندارد. مشروع پنداشتن نسبی نظام

ها را واجب بداند. این مبنا که ریشه در پذیرش نظریه طبیعت به  ها را غیرمشروع و حفظ آن بر علیه این نظام
برخالف اصول و مبانی اندیشه سیاسی ، ء مشروعیت دولت و باور داشتن به دولت حدأقلی داردعنوان منشا

بخشی  مشروعیت، آن مشروعیت با سیاسی نظام حفظ وجوب تالزم اسالم است. پیامدهای نظریه نفی
 های در حال وقوع بر علیه غیر مشروع جلوه دادن قیام، ها های غیر دینی و وجوب حفظ آن نسبی حکومت

های سیاسی نامشروع و... است که هیچ یک با اهداف و مقاصد کالن شریعت از تشریع احکام و  نظام
، باشد. بنابراین دستور به قیام بر علیه طواغیت و تشکیل حکومت اسالمی همخوانی ندارد و در تضاد می

تنها  دینی نهبین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن مالزمه وجود دارد و حفظ نظام سیاسی غیر
 بلکه مصداق تعاون بر اثم و عدوان و ظلم بوده که از نظر فقه سیاسی حرام و ممنوع است.، وجوبی ندارد
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