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  چكيده

حدود و ثغور بالد ، حفظ نظام عام اجتماع ضرورت برهمواره در ابواب گوناگون فقهي، 
 .استحكم داده شده » اختالل نظام«، بر تحريم و در مقابل ،نظام سياسي تأكيدو  اسالمي
 عنوان يك حكم كلي ياكه به - » وجوب حفظ نظام« )ره(از ديدگاه امام خمينياگرچه 
ده » واجبات اكيده«از  -  مهم فقهي قابل طرح است يهقاعد كه ايناما  ؛استشمرده 

است يا » مطلق«واجبي  ياسي،ويژه نظام س، بهآن وجوب حفظمعني است و چهبه» نظام«
 مورد بررسي قرارايشان كه در اين مقاله با محوريت ديدگاه  است پرسشي ؟»مشروط«

دهي، تطبيق آوري، توصيف و تحليل و سامان  اين تحقيق بر اساس روش جمع. خواهيم داد
نويسنده اين است كه اگر  يفرضيه. و در مواردي نقد و بررسي صورت گرفته است آرا
اما اگر  ؛وجوب حفظ آن مطلق است ،باشدبوده » نظام اسالم«از نظام،  )ره(امام خميني مراد

چنين از ديدگاه هم. خواهد بود، حفظ آن واجب مشروط است» نظام سياسي«ايشان منظور 
اهداف و آرمان بندي بهـ مشروط بر پاي» نظام جمهوري اسالمي«حفظ  )ره(امام خميني

حفظ نظام اسالم شده است ـ در حكم استوار هاي ديني موزهمباني و آهاي خود كه بر 
  .است

  
   :كليدي هايواژه

مشروط، امام  مطلق، واجبنظام سياسي، واجب  اختالل نظام، نظام اسالم، حفظ نظام،
  .)ره(خميني
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  مقدمه
وجوب حفظ نظام  ييكي از قواعد فقهي كه در ابواب مختلف فقهي كاربرد دارد، قاعده

داشتن زندگي مردم ام عام اجتماع و ساماننظ ،هاي آناز نظام در غالب كاربردمراد . است
سياسي، اقتصادي، هايي مثل نظام نظامگاهي نيز اين عنوان براي خرده. يا نظام اسالم است

به اين حكم كلي فقهي گاهي. )134- 129، صص 1391افضلي، ملك( رودكار ميبه... فرهنگي و 
برخي  يكنندهتوجيه ي نيز مورد توجه هيأت حاكمه قرار گرفته،عنوان يك اصل سياس

حفظ نظام تأكيد بارها بر  اهللاحفظهو مقام رهبري )ره(امام خميني. استبوده اقدامات ايشان 
واجب از اين . اندمقدم بر ساير واجبات برشمرده ،عنوان يك واجب شرعيو آن را به كرده
حال جاي اين . مردان استدولت يعهده، بريگر سوو از د ،آحاد ملت يعهدهرسو بيك

شود تا وجوب آن متوقف بر واجبي مطلق تلقي مي ،پرسش است كه آيا اساساً حفظ نظام
امر يا شرط ديگري باشد يا خير؟ در اين تحقيق پس از بررسي مفهوم نظام و حكم كلي 

مورد  )ره(خميني حفظ آن، مطلق يا مشروط بودن اين وجوب با تأكيد بر انديشه امام
  .گيردبررسي قرار مي

  مفهوم نظام
  مفهوم لغوي

 رشته كشيدن مرواريد،دادن، آراستن، بهمعني نظمبه و نظم يهاز ريش 1»نظام« يهواژ
: منظور در بيان معني اين لغت گفته استابن. )2ج، 1362عميد، ( رويه، عادت و روش است

چيزي به چيز ديگر و نخي كه با آن لؤلؤ يا هر  كردنمعني تأليف، تجميع و قريننظام به«
امام . )579 ، ص12، جق1408منظور، ابن(شود، است به نظم كشيده مي) مثل مهره(چيز ديگري 

كه وي در مورد رفتن به هنگامي -  دوم يخليفهمشورت به ي ارائهنيز در مقام  )ع(علي
  :فرمود - 2ه بودجنگ با فارسيان طلب مشورت كرد

 النِّظام انقطَع فَإن يضُمه و يجمعه الخَرَزِ منَ النِّظامِ مكانُ باألمرِ القيمِ مكانُ«
چون دار حكومت همجايگاه زمام ؛بِحذافيرِه يجتَمع لم ثم ذَهب و الخَرَز تفرقَّ

                                                      
منظمي از عناصر به يبه مجموعهاست و » SYSTEME«ي ي نظام در زبان انگليسي، واژهمعادل واژه .1
 .كه براي رسيدن به هدف مشتركي با هم در تعامل هستندشود اتالق ميپيوسته هم
بعضي  .وجود داردميان مورخان اختالف نظر  ،اي استكه اين كالم حضرت مربوط به چه واقعهدر اين .2

، ق1404الحديد، ابن ابي( دانندنهاوند مي يط به واقعهآن را مربوط به جنگ قادسيه و بعضي ديگر مربو
 ).97 ، ص9ج
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هم را جمع كرده و بههاي آن است كه دانه )مهره( جايگاه ريسمان خرز
از هم ) هامهره(هاي خرز هم بگسلد، دانه اين ريسمان ازهرگاه . كندضميمه مي

توان جوانب و اطراف آن را دور هم گاه نميآن ؛دنشوپاشيده و پراكنده مي
  .)137، ص 31ج ق،1404 مجلسي، ؛146 يهالبالغه، خطبنهج(. جمع كرد
  يزن بر گرامي اسالمدر روايتي از پيام. معني لغوي اراده شده است ،در روايت فوق

 امربرداري از وليكه در مورد لزوم فرمانجا؛ آننظام را مشاهده كردمعني لغوي توان مي
 ندامعرفي كرده "االسالمنظام"را  او -  كه به نصب الهي به اين سمت منصوب شده است - 
  .)14 ص تا،بي مفيد، ؛298، ص23ج تا،بي مجلسي،(

  مفهوم اصطالحي نظام
آراستگي  معنيدر مفهوم عام، به .استو يك مفهوم خاص  يك مفهوم عامداراي نظام، 

سامان داشتن زندگي مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه  دروني جامعه و نهادهاي آن،
در  .)252، ص1378شريعتي، ( شودگفته مي» نظام عام يا كالن اجتماعي«اصطالح بهكه است 

شود كه فرهنگي و اجتماعي مي ،صاديهاي سياسي، اقتشامل نظام اين واژه مفهوم خاص،
به .ها به حفظ و اختالل آن نظام عام و كالن خواهد انجاميدنحفظ و اختالل هر يك از آ

تبي وجود مراطولي و سلسله يهها، رابطنظامميان نظام كالن اجتماعي و خرده ،ديگرعبارت
، »هاي اسالميزمينحدود و ثغور يا كيان كشور و سر«معني گاهي نيز نظام به. دارد

  كاربه» نظام اسالم«و » مسلمين يهبيضه يا مركزيت جامع«، »ام سياسيحكومت يا نظ«
» نظام اسالم«ترين مفهوم مورد نظر فقها در متون ديني، برجسته .)ملك افضلي، پيشين( رودمي

   .)39، ص 1382ناييني، ( است
  : عبارت است از "نظام اسالم" از نظر عميد زنجاني

 يهسازمان دين، موجوديت و استقرار حاكميت آن كه معموالً به بيض«
  شود و در تعبير ديگري شامل ايدئولوژي و محتواي دين،اسالم تعبير مي

 دار آن، موجوديت عيني دين در جامعه و حالت استيال، جوهاي عهدهسازمان
  .)35 ص ،1384، عميد زنجاني( »حاكم و نفوذ معنوي و اجرايي اسالم در عينيت جامعه

بخشيدن به ، حفظ نظام اسالم يا عينيتهانظام  خردههدف غايي حفظ مطابق اين تعريف، 
يعني سعادت دنيوي و  دين،نيل به اهداف متعالي موجب  است كه دين اسالم در جامعه

ن پذيرفت كه استقرار دين توابا توجه به تعريف فوق ميچنين هم .شودمي هااخروي انسان
صورت جامع و فراگير، مترادف با استقرار نظام اسالم بخشيدن به آن در جامعه بهتو عيني

 دراين تعريف . ظ اسالم به كار نرفته باشدنظام قبل از لف ياست؛ هرچند ممكن است كلمه
  :ايشان فرمودند. نيز مشهود است )ره(امام خمينيبيانات 
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يعني هيچ  .فرايضباالتر از تمام  ؛الهي است يحفظ اسالم يك فريضه«
 واگر حفظ اسالم جز. اي در اسالم باالتر از حفظ خود اسالم نيست فريضه
  ما و شما و يترين فريضه است، بر همههاي بزرگ است و بزرگ فريضه
روحانيون حفظ اين جمهوري اسالمي از اعظم فرايض  يملت و همه يهمه
  .)329ص ،15 ج تا، بي(»  است

وجود مراتبي است كه ميان مفاهيم مختلف نظام وجود سلسلهظر بهدر واقع، سخن امام، نا
 - يعني جمهوري اسالمي  - با اين توضيح كه براي حفظ نظام اسالم، حفظ حكومت  .دارند

  در جاي خود يك هرچند حفظ نظام جمهوري اسالمي ،ديگرعبارتبه. واجب است
مقدمي براي حفظ  يهجا جنبآيد، اما در اينحساب ميرزش ديني بهمستقل و ا يفريضه

؛ شودگفته مي) در مقابل واجب نفسي( "واجب غيري"كه اصطالحاً به آن  .نظام اسالم دارد
 -  شودكه نظام سياسي شمرده مي - به نظام جمهوري اسالمي  يخللهرگونه كه ترتيببدين

  .فتباره در ادامه سخن خواهيم گدر اين. موجب اخالل در نظام اسالم خواهد شد

  حكم حفظ نظام
ن بيان و حكم حفظ آ 1كار رفتهطور مطلق يا عام بهبه» نظام«هرچند در كالم فقها، لفظ 
هايي نظامالجمله شامل حكم حفظ ساير خردهفياين حكم  گشته است؛ لكن بدون ترديد

 مثل مضاف، هاينظام ساير و اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، سياسي، هاينظام: چونهم(
؛ ندانهفتهنظام كه در درون آن شود نيز مي) …و مالياتي نظام اداري، نظام قضايي، نظام

نيز  هاهاي تحت نظام عام يا كالن جامعه، اين نظامنظامحفظ هر يك از خرده دونچراكه ب
حكم حفظ نظام به مفهوم كالن آن مورد اشاره قرار اگرچه  بنابراين. محفوظ نخواهد ماند

موضوعات جزيي نيز نهفته  من بيان حكم اين موضوع كلي، حكمگيرد، لكن در ضمي
واجب، هرگاه حفظ نظام كالن جامعه واجب  يهديگر از باب وجوب مقدمعبارتبه. است
  .، واجب خواهد بودكالن هستندحفظ نظام  يهمقدمكه  نيز هاحفظ ساير خرده نظام باشد،
  واجب است و بر وجوب آن به حفظ نظام قطعاً«فقهاي معاصر، از برخي  يگفتهبه
 ،ترتيب در اين مقامبدين. )503ق، ص1428مكارم شيرازي، (» توان استدالل كرداربعه نيز مي يادله

كه خود مجال مستقلي طلبيده و در  - فقهي وجوب حفظ نظام  يفارغ از پرداختن به ادله
از جمله  ،رخي فقهادر اين خصوص به بيان فتاواي ب -  جاي خويش بدان پرداخته شده است

به اقوال و فتاواي فقها،  يبديهي است از اشاره. خواهيم كردگذار انقالب اسالمي اكتفا بنيان
  .شودهم علم اجمالي به مباني و مستندات ايشان حاصل مي و بارههم شهرت فتوايي در اين

                                                      
 .بوده است "نظام عام اجتماع"يا همان  "نظام معاش"در اغلب موارد، مراد فقها از نظام، . 1
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گري بر شنحفظ نظام را مد نظر قرار داده و با رو يلهأمسي كه همواره ييكي از فقها
به . است )ره(امام خميني حضرت گذار جمهوري اسالمي ايران، بنيانكرده استآن تأكيد 

آثار فقهي، اصولي و از  بسياريداري اهميت بوده كه در ايشان اي اين امر نزد اندازه
در بيان  )ره(امام خميني .ندابر اين موضوع تأكيد نموده شانجتماعيهاي سياسي و اسخنراني

  شرعي حفظ نظام، بين واجبات، مراتبي قائل شده و حفظ نظام را از واجبات اكيده حكم
مصداق اخالل وارد كردن به امور مسلمانان را از امور مورد سرزنش و كه دانند؛ تاجاييمي

  :فرمايندايشان مي. دنشمارغضب شارع مي
ر همانا حفظ نظام از واجبات بسيار مؤكد است و ايجاد اخالل در امو«

  .)261، ص 9 ق، ج1415( »مسلمانان از امور مورد غضب است
ضرورت تشكيل حكومت عادل و اسالمي،  يدر مقام بيان ادلّهكتاب البيع، در ايشان 

بيان مفهوم امور حسبيه، حفظ نظام و مرزهاي بالد مسلمانان را از آشكارترين  از پس
 ق،1415( يافتني نيستي، دستد كه بدون تشكيل حكومت اسالمندانمصاديق حسبيات مي

 كهاين برعالوه )ره(توان استنباط كرد كه از نظر امام خمينيچنين مي واقعدر . )266، ص 5 ج
  را نيز بايدتشكيل حكومت اسالمي ، بلكه استواجب عقلي و شرعي  يكحفظ نظام 

 .)494، ص11ج، تابي( واجب و يكي از لوازم حفظ نظام برشمرد يمهمقد
نظام، حقوق، برتري مسلمين، اصالح  :معني حفظرا به] در اسالم[سياست  يرفقيه ديگ

كه داخل در شالوده و نظام است ها و دفاع از احكام الهي دانسته امور مختلف و عمومي آن
هرجاز و  داندمي از اوجب واجباترا وي حفظ نظام  .)24، ص2ج ،1376 منتظري،( اسالم است

ياد  ترين چيزها نزد خداوند متعالمبغوضعنوان بهمور مسلمين افكني در اومرج و اختالف
ترين ، حفظ نظام از مهماين انديشمند فقه سياسياز ديدگاه . )187 ، ص1همان، ج(كند مي

امت واجب  چيزهايي است كه شارع مقدس به آن اهتمام ورزيده و آن را بر دولت و
زعم به. رت مقدمات آن نيز واجب استفطحكم عقل و ناچار و بهگردانيده است؛ لذا به

نمايد، از روايات زيادي كه ضروري و بديهي ميبر آنحكم وجوب حفظ نظام عالوه ،وي
از جمله «: چه برخي نيز بر اين باورند كهچنان. )548، ص2همان، ج( نيز قابل استنباط است
اخالل در آن بودن حفظ نظام عمومي اجتماع و حرام بودن واجب ،تكاليف قطعي شرعي

رت بر وجوب حفظ در اين عبا "الدينشمس"هر چند  .)440صق، 1412الدين، شمس( »است
حفظ هر يك  ،گفتيمنيز تر كه پيشطور، ولي هماناست تأكيد ورزيده نظام كالن اجتماع

بر مبني ،حكم عقلد؛ لذا بهنشوها به حفظ اين نظام عام و فراگير منتهي مينظاماز خرده
  .هستندها نيز واجب واجب، حفظ هر يك از خرده نظام يهدموجوب مق
صرف و الجملهمعناي كالن آن، فيحفظ نظام بهاگرچه كه ي قابل تأمل آن است مسأله

الل در آن به هر بهانه و نظر از نوع نظام سياسي حاكم بر جامعه، مطلوب است و اخ
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همواره و در هر شرايطي  ،ودهاي موججايز نيست؛ اما حفظ ساير خرده نظام مستمسكي
بلكه گاهي اخالل در يك نظام جزئي با هدف تغيير در نظام كالن  ند،تسمورد تأكيد ني

مطلوب و آرماني و استقرار قسط و عدل و اضمحالل  يجامعه و در جهت رسيدن به جامعه
اين نظام  يهها در سايمندي انسانيابي و سعادتكام ،و در نهايت ،عناصر ضد دين و اخالق

با  )ره(انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني. شودسزا و شايسته تلقّي ميهعام، امري ب
 يجاي آن، نمونهاحسن به هدف تغيير نظام سياسي شاهنشاهي و استقرار نظام واليي و نظام

  .است بوده مسالهبارز اين 
  نوع وجوب حفظ نظام

از جهت مطلق يا مشروط بودن،  ب حفظ نظامي نوع وجوبارهقبل از ورود به بحث در
  .شايسته است مفهوم اصطالحي اين دو عنوان مورد بررسي اجمالي قرار گيرد

عبارت است از واجبي كه وجوب آن متوقف بر چيزي در اصطالح  "واجب مطلق"
 .)62، ص1386؛ امام خميني، 165 ، ص1ج ق،1410 گلپايگاني،(. نيست و واجب مشروط مقابل آن است
ز اهميت ااند كه ن مباحث زيادي را مطرح كردهودر مورد اين موضوع، فقها و اصولي

بودن مطلق و مشروط: كهاز جمله اين .)169 ق، ص1415 بروجردي،: رك( برخوردار استزيادي 
كه هر حكم توضيح آن. يافتن حكم يا تكليف استفعليت يهيك واجب مربوط به مرحل

بعضي نيز . مراحلِ اقتضاء، انشاء، فعليت و تنجيز :دانسته شده استواقعي داراي چهار مرتبه 
اين دو بيان  )24، صق1395نجفي،  آملي( اندمصلحت نام برده يهاقتضاء از مرتب يهجاي مرتببه

جا محل بحث است، فعليت كه در اين يهمراد از مرتب. ديگر تفاوتي ندارددر مفهوم با يك
حقيقي خود رسيده و برانگيختن جدي و زجر واقعي  يهرجاي است كه حكم به دمرحله

بودن هرروي، مطلق يا مشروطبه .)38 ، ص2، ج1374، غروي(موال بر آن تحقق يافته است 
اطالق و  ،مربوط به حالتي است كه مكلف بايد آن را به اجرا درآورد و در اين حال واجب

  .ر مقام اتيان آن برآيداشتراط آن را مورد نظر قرار دهد و با اين قيود د
» واجب مطلق«يك  وجوب حفظ نظام سياسيكه رسد نظر ميبهچنين در نگاه نخست 

استنباط حكم شرعي آن از  يهيعني مرحل ،يا تشريع ءاقتضا يكه در مرتبهباشد؛ چه اين
منابع فقهي، قيد و شرطي لحاظ نشده و شارع مقدس حفظ نظام را بدون در نظر گرفتن 

 يهاگرچه ممكن است در مرتب. از مكلفين مطالبه نموده استاي مقدمات ويژهشرايط و 
به اجرا درآوردن آن، مشروط به يك سري از امور عدمي شود و  يهفعليت، يعني مرحل

گاه حفظ نظام واجب است كه فعل يا آن ان به حفظ نظام اقدام نمودتوزماني مي: گفته شود
  .ك نشودبر آن مترتّب يا واجبي ترحرامي 
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يعني اجتماع حكم امر به حفظ نظام و ، بحث حاضر يهريش: از لحاظ علمي بايد گفت
يكي از . قرار دارد» اصول فقه«، در علم نهي از ارتكاب محرمات در اين جهتحكم 

از بخش » نواهي«است كه در مبحث » اجتماع امر و نهي«مباحث مهم اصول فقه بحث 
 همو، بعد؛ به 17، ص 2ج ق،1382 خميني، امام: رك( .شودميواقع ن وگوي اصوليوالفاظ مورد گفت

نزاع در اين بحث، امكان اجتماع امر و نهي در مجمع يا  ترينمهم )بعد به 203 ، ص2ج ،1376
سه قول  لهأمسكلي در اين طوربه. متعلَّق واحد داراي دو عنوان، و عدم امكان آن است

، »جواز اجتماع« :ند ازاعبارتكه  دنداراني دارسه نيز طرفآن و هر يك از  مطرح است
 ،2جق، 1427آخوند خراساني، ( »جواز اجتماع عقالً و امتناع آن عرفاً« و »امتناع اجتماع«

و به مخالفان آن  "اجتماعيون"موافقان اين امر ن بهودر زبان رايج اصولي .)11- 10صص
  .)15ص ق،1409 مشكيني،( شودگفته مي "امتناعيون"

اين است كه گاهي براي حفظ نظام  مقالهبا موضوع مورد بحث  يلهأمسباط ارت
بودن آن وجود غيرشرعي علم يا ظن قوي به ضرورت دارد به مقدماتي متوسل شويم كه

كه شخص مسلمان براي حفظ نظام دين يا كيان مسلمين خود را در معرض مثل آن .دارد
. )195ي بقره، آيه( قرآن استصريح نهي مورد  چنين كاري كه پيداست. هالكت قرار دهد

رتباط دارد، ابحث  اينكه توسط اصوليان طرح شده و تا حدود زيادي به ديگري  يمسأله
 آخوند ؛549 صق، 1428 شيرازي، مكارم( است» اضطرار به ارتكاب فعل حرام«بحث مربوط به 

بدين ؛كندغير پيدا مي يهاضطرار به غصب خان كه انسانمثل اين. )48 ص ،ق1427 خراساني،
: براي نمونه .شودكه گاهي شخص بدون قصد سوء و اختيار به اين اضطرار دچار ميصورت
رار ناشي از اختيار و قصد سوء گاهي اين اضط ؛ديگري حبس شده است يهكه در خانكسي

غصبي داخل شده و براي تخلص از  يهكه شخص به اختيار خودش به خانمثل آن ،ستاو
دو صورت، اقوال در مورد هر كدام از اين  .اضطرار به خروج از آن پيدا كرده استحرام 

  .مختلفي وجود دارد
بدون يعني زماني كه شخص بدون قصد سوء و ، خستطور خالصه، در صورت نبه
حكم «از مصاديق عروض عنوان ثانوي و ترتّب ، كنداضطرار به فعل حرام پيدا مي اختيار
حكم ثانوي  ]صورتيعني در اين. [است در جاي خود گفته شده بر آن است كه» ثانوي

بلكه گاهي  و موجب اين حكم ثانوي، مباحلي مقدم است و ارتكاب آن عمل بهبر حكم او
شدن است و انسان ديگري براي نجات كه انساني در حال غرقمثل زماني .شودواجب مي

صورت حكم در اين ؛كندپيدا مي وي، به عبور از ملك يا تخريب عمارت ديگري اضطرار
بلكه وجوب گذر از ملك غير و يا تخريب آن براي نجات جان محترم  و ثانوي، جواز
  .ديگري است
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چه نهي از كه چنانبياناينبه .نيز صادق است» حكم حكومتي«همين امر در مورد 
د داشته وب چيزي وجوزمان حكم حكومتي هم بر وجارتكاب عملي وجود داشته باشد و هم

و شده كه يك حكم اولّي شرعي است، مقدم  ،صورت، حكم حكومتي بر نهيباشد، در اين
در نموده مانند وقتي كه حاكم شرع امر به حفظ نظام كرده و مقرر . شودبر آن حاكم مي

وآمد براي افراد ايجاد شود يا حريم اين جهت برخي اقدامات از قبيل محدوديت در رفت
اين امر نه. سلب گردد اشخاصقرار گيرد و احياناً مالكيت بررسي  خصوصي اشخاص مورد

تنها ناشي از برتري و تقدم حكم حكومتي بر حكم اولي است، بلكه در مقام تعارض حقوق 
كه اصوالً ايجاد نظام اينچه ؛شودعمومي با حقوق خصوصي نيز همين حكم جاري مي

حقوق خصوصي ديگر  يه بر همهحفظ آن از برترين حقوق عمومي است ك شايسته و
  .مقدم است

عنه، با اين امر به حفظ نظام و اجتماع آن با فعل منهي يهاما در خصوص تطبيق مسأل
اي جز ارتكاب فعل حرام باشد، اگر براي حفظ نظام راه و چاره: اصولي بايد گفت يلهأمس

  اما اگر ؛دام شوداي وجود داشته باشد، بايد از آن طريق اق"مندوحه"يا به اصطالح 
يعني حفظ  ،اي براي آن واجباي در كار نباشد و آن فعل حرام در حقيقت مقدمهمندوحه
جا در حقيقت حفظ نظام متوقّف بر اين مقدمه است و در اين شمار آيد، در ايننظام به

ترتيب كه آن عمل از يك به اين. دنشوديگر جمع ميصورت است كه امر و نهي با يك
شده و از واجب يا مأموربه شمرده - يعني حفظ نظام - واجب  يهكه مقدمخاطر اينجهت به
كه اصوالً دخالت در مثل آن. شودعنه تلقي ميكه حرام است، منهيخاطر آنديگر، بهجهت

منظور حفظ نظام در جايز نيست؛ اما گاهي الزم است بهامور خصوصي مردم از سوي دولت 
  .ها كنترل شودها محدود يا مكالمات آنآمد آنوالً رفتمث و اين امور دخالت شود

اجتماع امر و نهي  از لحاظ اصول فقه، در صورت نخست كه مندوحه وجود دارد، مورد
اي گونهلذا بايد به. جود مندوحه شرط استكه بگوييم براي اجتماع ور صورتياست؛ البته د

اين واجب نبوده  يقت آن عمل مقدمهدر حقي. اقدام شود تا آن عمل حرام ارتكاب نيابد
از موارد  اگر مندوحه وجود نداشته باشد، اين مورداما  .است تا واجب بر آن متوقف باشد

زيرا بين  .نه تزاحم ،است» تعارض«له از موارد باب أبلكه اين مس ؛اجتماع امر و نهي نيست
د دارد و عدم اتيان هر دو تنافي وجوتكاذب و  ،دليل امر و دليل نهي كه هر دو اطالق دارند

ال تقتل «: طور مطلق گفته استمثالً موال به .از سوي مكلف ناشي از عدم قدرت او نيست
در كنار اين نهي،  .براي غير آن كسي را نبايد بكشيبراي حفظ نظام و چهيعني چه ؛»!نفسًا

  ر آن درصورت انحصادرچه! يعني نظام را حفظ كن؛ امر به حفظ نظام هم اطالق دارد
  جعل و«ب دو دليل در مقام ترتيبه اين. صورتاينغير درچه و مثل قتل ديگران ،فعل حرام
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  1.كنندديگر تعارض و برخورد ميبا يك» تشريع
چنين چيزي محال است كه در مقام تشريع، دو حكم  ح است كه از شارع حكيمپرواض

بلكه تعارض دليلين در مقام  ؛ندمتعارض جعل نمايد و از مكلف بخواهد آن را به فعليت رسا
كه چرا اما اين .ها پوشيده استتعارض بين آن ،شود و تا قبل از اين مرحلهامتثال آشكار مي

به  ،دليل است كه در اين باب هر دو تكليفزاحم نيست، به ايناين مورد از موارد باب ت
كه گونههمان ؛نداردبر انجام هر دو قدرت  يده است و فقط مكلف هنگام امتثالفعليت رس

كه  )8 ، ص2، جتا، بيخويي( فعليت است يهنافي بين حكمين متزاحمين در مرحلاند تگفته
ادر كه مكلف فقط ق» وجوب انقاذ غريقين«: مثل. قدرت مكلف در اين مرحله شرط است

 منظور حل تعارضجاست كه بهدر اين .شدن نجات دهداست يكي از دو نفر را از غرق
رفت؛ به اين "مرجحات باب تعارض"اصطالح هاي مربوط يا بهست سراغ راه حلبايمي

شود و در اي آشكار مييعني تعارضي كه به اندك مالحظه، در تعارض بدوي كهترتيب
چون تقديم دليل خاص بر عام، تقديم مواردي هم، توان به آساني آن را حل كردعرف مي

هاي در تعارضاما  ؛رودكار ميمنظور بهوخ، براي اينو تقديم ناسخ بر منسحاكم بر محكوم 
اندك قابل تشخيص و رفع نيست، بايد به مرجحات باب تعارض  يهمستحكم، كه با مالحظ

اند، اين مرجحات براساس رواياتي كه فقها و اصوليان به آن استناد كرده. رجوع شود
 .ا آن و مخالفت و موافقت با عامهموافقت با كتاب خداوند متعال و مخالفت ب: ند ازاعبارت

  :نقل شده است كه حضرت فرمودند )ع(براي نمونه از امام صادق
 وافَقَ فَما اللَّه كتَابِ علَى فَاعرِضُوهما مخْتَلفَانِ حديثَانِ علَيكُم ورد إِذَا«
تَابك اللَّه فَخُذُوه ا وم خَالَف تَابك اللَّه وهفَإِنْ فَرُد ا لَمموهي تَجِدتَابِ فك اللَّه 

 أَخْبارهم خَالَف ما و فَذَروه أَخْبارهم وافَقَ فَما الْعامةِ أَخْبارِ علَى فَاعرِضُوهما
235، ص 2ج ،ق1404مجلسي،  ؛118، ص 27ج ،ق1409حر عاملي، (» فَخُذُوه(.  

بررسي نماييم كه  )ره(نديشه سياسي امام خمينيبا محوريت ااكنون جاي آن است كه 
اگر حفظ نظام، اعم از نظام اسالم يا نظام سياسي اسالم، مستلزم ارتكاب مقدماتي خالف 
شرع و حقوق مردم و جامعه داشته باشد، آيا آن هدف متعالي، اين مقدمات و وسايل را 

حفظ نظام همواره و تحت  )ره(ياز ديد امام خمينآيا ديگر، عبارتبه كند يا خير؟توجيه مي
هر شرايطي واجب است يا در صورتي بايد به حفظ آن اقدام نمود كه تالي فاسدي در پي 

هاي توحيد آيا اگر در جهت حفظ نظام، گناه و معصيتي پيش آيد و اگر پايه ؟نداشته باشد
                                                      

 ،تابي مظفر، محمدرضا: ك.ر اجتماع، يهمسأل و تزاحم تعارض، هايباب بين فرق يهمالحظ براي .1
 .بعد به 211 ص ،2ج همان،.: ك.ر تعارض، شروط ديدن ايبر و ؛بعد به 321ص



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

36

مراتب و  ياصل دين در معرض اضمحالل و نابودي قرار گيرد، باز هم حفظ نظام به همه و
ديگري است و حفظ نظام و حفظ قدرت  يهگونبه لهأمسكه يا اين ؛ش واجب استامفاهيم
محدود به خطوط قرمزي است و نبايد در اين مسير از اين خطوط و حدود تجاوز و  ،سياسي

اساسي است كه در راستاي  سوالت ناظر به اين سواالاين ي همه تعدي صورت گيرد؟
ديگر، آيا بر اساس موازين بارتعبه »كند يا خير؟وسيله را توجيه ميآيا هدف «حفظ نظام 
 هر اقداميش، دست بهامراتب و مفاهيم يهحفظ نظام، به هم يهتوان به انگيزاسالمي مي

ويژه گر اقدامات افراد، بهتوجيه ،حتي اقدامات خالف شرع زد؟ آيا هدف واالي حفظ نظام
  شود؟اقع ميمردان واعمال و اقدامات دولت

غاصب، براي ها و حاكمان جائر و ايم كه حكومتدر طول تاريخ همواره شاهد بوده
آويز قرار داده و از هر ثروت خود، حفظ نظام را بهانه و دست يهحفظ سرير قدرت و خزان

اين عده در واقع حفظ . انديابي به هدف خويش استفاده كردهاي براي دستطريق و وسيله
م عمومي را پوشش و توجيهي براي اقدامات خود قرار داده و در پشت آن پنهان نظام و نظ

اين از ديدگاه . اندمشروعي در اين مسير نيز خودداري نكردهاند و از هيچ عمل غيرشده
هر اقدام  ،توان براي وصول به اين هدفبوده است و مي» گر وسيلههدف توجيه«حكام، 

   .ام دادرا انج اياخالقيناشايست و غير
 ماكياوليسمريشه در مكتب سياسي  »كندهدف وسيله را توجيه مي«انديشه يا شعار 

مدار و متفكر ايتاليايي، نيكال سياسي سياست يهكياوليسم يا مكتب ماكياولي، نظريدارد؛ ما
ها، بلكه ماكياولي نه كتاب يدرباره .است )مNiccolo Machiavelli 1469 -1527(ماكياولي 

گذرد و سال از مرگ او مي 450بيش از  .) 7ص، 1380اسكينر، ( اندها مطلب نوشتهنهخاكتاب
شكسپير او . زد همگان استتزوير و دورويي در سياست زبان ،حيله ،از جهت مكر شنام
نزد اندرزگرايان و » كشماكياولي آدم«هرگز نشده كه اين  لقب داد و» كشآدم«را 

 بدنام قدرآن ماكياولي .و انقالبي، منفور نباشد كاراز محافظهها، اعم مكتب يهاخالقيون هم
 اتهام است، ماكياولي كسي كهاين گفتن سياسي، مناظرات و مباحثات در هنوز كه است

 )1374( »شهريار«در كتاب معروف خود، وي . )16همان، ص( شودمي تلقي او به سنگيني
هيچ حكم حفظ قدرت را محدود بهداند و يابي به قدرت ميهدف عمل سياسي را دست

ف داي را در سياست براي رسيدن به هكاربردن هر وسيلههب ،در نتيجه و ندكاخالقي نمي
: ماكياولي بر آن است كه. داندطور كلي سياست را از اخالق جدا مياو به. شماردمجاز مي

 ؛د و از آن بپرهيزددار اگر بخواهد باقي بماند و موفق باشد، نبايد از شرارت بهراسامزم«
روا، هيچ فرمان يهدربار داوري براي .داشتن دولت ممكن نيستزيرا بدون شرارت نگه

  روا برايفرمان. مقام سياسي جز ميدان موفقيت سياسي و افزوني قدرت او وجود ندارد
 ،غدر ،حيله، زور :داشت آن مجاز است به هر عملي ازهيابي به قدرت و افزودن و نگدست
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سرانجام ماكياولي معتقد  .)296 ص ،1387 آشوري،( »زندشكني دستنيرنگ و پيمان ،تخيان
است كه اگر فرمانروايي بخواهد دولت خويش را حفظ كند، اگر الزم باشد نبايد از هيچ 

  .)139 همان، ص( كاري پرهيز نمايدسياه
داري و مامصدد واكاوي اصول زسياسي، در حقيقت ماكياولي در ياز ديدگاه فلسفه

چه پيرامونش يعني او با بررسي آن. خاص خويش است يهشيوبه» اخالق سياسي«بيان 
شكار كرده و بر  رسم سلطنتوها و راهعنوان شيوهيا در حال گذر است، نكاتي را به گذشته
ها را در كند تا آنبه پادشاه توصيه مي لذا ؛ده استنمو هكار سياسي خود ضميم يتجربه
روشن مي الذكراثر فوق يبا مطالعه. كار بنددمور مملكت و حفظ قدرت خود بها يهادار

هاي مثبتي نيز دارد گري براي حفظ قدرت، گاهي سفارشبر آموزش حيلهشود كه او عالوه
فداي  سن اخالقيلكن هرگاه اقتضا كند، اين محا ؛كه اين موارد نيز براي همان هدف است

خود كرده يهاو را پيش يهمداراني كه شيوماكياولي و سياستدر نگاه  .مفاسد سياسي شود
 روشيو ترين عنصر و ركن اخالق يا روش سياست آن است كه از هر وسيله اند، مهم

توان براي دست يافتن به قدرت و حفظ آن، استفاده كرد و در اين راه هيچ اصل اخالقي مي
» هدف«چه اهميت دارد اين ساحت آن در. شودو هنجار ديني و اجتماعي سد راه او نمي

  فكران و مجرياناو و هم ،در يك جمله. باشد خواهدچه ميهر »وسيله«است و 
هايش، سياست را از اخالق و اصول انساني برهنه كردند و ميان اخالق سياسي و سياست

  .سياست اخالقي فاصله انداختند
ايشان سياست و : شود كه اوالًيخوبي آشكار م به )ره(امام خميني مراجعه به آثاربا 

ناپذير  ، جداييديني ي اخالق متعالي اسالمي را دو مفهوم توأم دانسته و آن دو را در انديشه
و اين مختص انبيا است ... سياست اين است كه جامعه را هدايت كند«: ندد و معتقدنانگارمي

با همين نگاه : ثانياً. )432، ص 13تا، ج  بي(» توانند اداره كنندو ديگران اين سياست را نمي
اكيده يا  واجبات را ازحفظ نظامي داشتن به سياست است كه ايشان  ماورايي و سلوكي

هدايت سازي معيارهاي الهي و انساني شكل گرفته باشد و زمينه اساس كه بر دانندمي اوجب
كه بديهي  چه آن. ش را فراهم آوردا روزي مردمان سعادت، كمال، عدالت و بهسوي  به

گاه حفظش واجب نخواهد است، نظامي كه از الگوهاي اسالمي و انساني پيروي نكند، هيچ
شايد برخي استناد كنند كه . باشد» اكيده واجبات«كه حفظ آن از تا چه رسد به اين ،بود
  :اند در ضرورت حفظ نظام فرموده )ع(علي منانومامير

»لَا إِنَّه دلنَّاسِ بنْ ليرٍ مرٍّ أَمب لُ فَاجِرٍ أَومعي يف هرَتنُ إِمؤْمالْم و عتتَمسا ييهف 
 و السبلُ بِه تَأْمنُ و الْعدو بِه يقَاتَلُ و ء الْفَي بِه يجمع و الْأَجلَ فيها اللَّه يبلِّغُ و الْكَافرُ
  .)40هخطب البالغه، نهج( »فَاجِر منْ يستَرَاح و برٌّ يستَرِيح حتَّى الْقَوِي منَ للضَّعيف بِه يؤْخَذُ
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ر بهتر از حاكم يا نظام جائرسد كه وجود  نظر مي اگرچه در نگاه اول چنين به
كالم اين  ي فلسفه ، اما با دقت در متن فرمايش حضرت،حاكمي است نداشتن و بي نظام

لذا  ؛استبوده ظم، آرامش و امنيت نسبي در جامعه حفظ نمراد ايشان كه شود  روشن مي
اقدامي در هيچ باشد و بوده واجب صورت مطلق  ها بهگونه نظام اين شود كه حفظدليل نمي
در واقع، سكوت در برابر نظام جائر از . صورت نگيردشدن غيير آن به سمت بهترجهت ت

كه  لذا در صورتي ؛است »لحةدفع المفسدة أولي من جلب المص«باب دفع أفسد به فاسد يا 
به  .سمت تشكيل نظام حق و عدل شتافت و به عده و عده فراهم شود، بايد دست به تغيير زد

 ؛وجود دارد يتنگاتنگ ي هرابط ديگر سخن، ميان مشروعيت نظام سياسي و وجوب حفظ آن
مباني و  اوجب است كه آن نظام برطبقمؤكد و يعني حفظ نظام سياسي زماني واجب، بلكه 
يابي مردم به سعادت دنيوي و  دست ي و زمينه مسائل شرعي شكل گرفته و اداره شود

سياسي اسالم، مشروعيت از اركان عقلي و اساسي نظام  ي در انديشه .اخروي را فراهم آورد
در  )ره(امام خمينيبر همين اساس،  ؛)311، ص1378اراكي، (شود مي سياسي و حكومت شمرده

زه با رضرورت مبا ي هرا حكم عقلي و شرعي دانسته و ادلنظام سياسي نامشروع سخني تغيير 
  :ندا شرح زير برشمرده را به» نظام سياسي طاغوت«

صورت  همين ها به كند كه نگذاريم وضع حكومت شرع و عقل حكم مي«
چون  :داليل اين كار واضح است. ضداسالمي يا غيراسالمي ادامه پيدا كند

 .اجرا ماندن نظام سياسي اسالم است معناي بي اسي غيراسالمي بهبرقراري نظام سي
آميز است، چون  كه هر نظام سياسي غيراسالمي نظامي شرك چنين به اين دليل هم

است و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از » طاغوت«ش ا حاكم
فيم شرايط كه موظ و باز به اين دليل .حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم

اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مؤمن و با فضيلت فراهم سازيم و اين شرايط 
ما چاره نداريم ... هاي نارواست و قدرت» طاغوت«درست ضد شرايط حاكميت 

هاي  هاي حكومتي فاسد و فاسدكننده را از بين ببريم و هيأت كه دستگاه جز اين
اي است كه  اين وظيفه. سرنگون كنيم خائن و فاسد و ظالم و جائر را ي حاكمه
مسلمانان در يكايك كشورهاي اسالمي بايد انجام بدهند و انقالب سياسي  ي همه

  .)36- 35 ، صش1381امام خميني، ( اسالمي را به پيروزي برسانند
رابر نظام سياسي اسالمي كه بايد از بين برده شود، در بطبق اين بيان، نظام سياسي غير

امام، نظام سياسي اسالمي نظامي  ي عقيده تر گفته شد، به چه پيش و طبق آنرد اسالم قرار دا
لذا روشن  ؛سوي سعادت و كمال همت گمارد چون پيامبران به هدايت مردم به است كه هم

ديگر نظامي كه  ه اسالمي باشد واجب است و از سويسو حفظ نظامي ك شود كه از يكمي
  .اين، همان معني مقيدبودن حفظ نظام است. استاسالمي در جهت هدايت مردم باشد، 
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كه هرگز حاضر به گفتنِ حتي يك دروغ كوچك  )ع(اميرالمؤمنين ي هبا توجه به سير
 )200ي  البالغه، خطبه نهج(حفظ قدرت و حكومت خود نبود  ي هانگيزآميز به  مصلحتدروغ يا 
تواند بر مبناي اين تفسير مي. تفسير درستي ارائه داد )ره(توان از اين سخن امام خمينيمي

  :ها و مباني زير استوار باشدگزاره
يابي منظور دست اسالمي، استقرار دين و عدالت به ي هاوالً، هدف از حكومت در انديش

: ندا فرموده )ره(گونه كه امام خميني و همان ها به سعادت دنيوي و اخروي استانسان
 ي انجام وظيفه ي بلكه وسيله ؛قامي نيستدار شدن حكومت في حد ذاته شأن و معهده«

  .)54، ص 1381(اجراي احكام و برقراري نظام عادالنه اسالم است 
حفظ نظام اسالم است، از انجام  ي كه خود مقدمه ،حفظ نظام سياسي ي هبهان ثانياً، اگر به

ين اصل دين يا نظام اسالم و مسلم كار حرام و سرپيچي از دستورات ديني خودداري نشود،
 مؤكد واجب بوده يا از واجبات بنابراين در صورتي حفظ نظام .دچار اختالل خواهد شد

در جهت حفظ نظام اسالم و مسلمين از  شود كه دولت يا نظام سياسي حاكمشمرده مي
عمومي براي اين  دينيحقوق خالف ابزارهاي ديني بهره جسته و از هر ابزار خالف شرع و 

ع حقوق كار بستن دروغ و خدعه، تضيي هاقداماتي مثل ب] ي مشاهده[. منظور استفاده ننمايد
گر يا قطع هاي سلطهپذيرانه با دولتآور و سلطهحقارت ي هشرعي و انساني مردم، رابط

حكومت اسالمي گر  نشانكه  آن جاي به در نظام سياسي، ...هاي ديگر ورابطه با دولت
مام، ما شكل گرفته است و به تعبير ا» تيحكومت طاغو«شوند كه  حاكي از آن ميد، نباش

  :فرمايند ايشان مي. ايمعوض كرده فقط اسم آن را به اسالمي
اگر بنا شد جمهوري اسالمي باشد اما ماها ديگر اسالمي نباشيم، حكومت «

اگر بنا شد كه جمهوري . شود كه جمهوري اسالمي نمي اين .اسالم نيست
هايش اسالمي خداي نخواسته، دادگاه ،باشندهايش اسالمي ناسالمي باشد، پاسبان

اسم  هايش اسالمي نباشد، اين حكومت طاغوتي است؛ به خانه نباشد، وزارت
  .)417، ص8، جتا بي( همان طاغوت است، منتها اسمش را ما عوض كرديم. اسالم

  ها هستند كه معرّف ماهيتهاي سياسي يا دولتدر حقيقت اقدامات و عملكرد نظام
فات و كردار نادرست استوار گردد و انحرا ي هاگر نظامي بر پاي. روندشمار مي هها بآن
ديني و ناشايست تأسيس شده كه سرانجامي جز تباهي جامعه حيات دهد، نظام غير ي هادام

بنا گردد و  اساس اصول اخالقي و شريعت راستينچه نظامي بر چنان. در پي نخواهد داشت
بر مباني ديني و  تالش نمايد، نظامي احسن و مبتني و دينيعمال آيين اخالقي ادر جهت 
. سازدسوي هدايت و رستگاري رهنمون مي ن گذاشته شده است كه جامعه را بهاخالقي بنيا

هاي اسالمي تأسيس شود، ولي در  چنين بسيار محتمل است كه نظامي با اهداف و آرمان هم
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شود و حكم آن همان است كه در بيان دل ادامه تغيير ماهيت داده و به حكومتي طاغوتي مب
طه تقسيم كرده در بياني حكومت را به دو نوع مطلقه و مشرو )ره(امام خميني .امام گذشت

  :فرمايندبودن آن مي و در تبيين مشروطه
كنندگان در اجرا و اداره مقيد  كه حكومت] است[مشروطه از اين جهت «

معين  )ص(ت رسول اكرمبه يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن و سن
  .)43، ص 1381(» گشته است

قرآن و پر واضح است نظامي كه بر اساس مباني غيرديني و اعمال خالف دستورات 
است كه  معني آزاد از هر قيد و شرطي و مطلقه به ايجاد شده باشد، نظامي غيرديني سنت

ام احسن، يعني تبديل آن به نظ صددبلكه بايد در صورت امكان در ؛حفظ آن واجب نيست
شك اين معني در مورد حكومتي كه تأسيس آن بر مباني ديني استوار بي. نظام ديني برآمد

  .بوده، لكن استمرار آن مبتني بر مباني ديني نباشد نيز صادق است
كه  )ره(در اين سخن امام خميني» نظام« ي هتوان از واژميچه گفته شد،  براساس آن
و  "نظام اسالم": دوگانه داشت يبرداشت» است اكيده واجباتحفظ نظام از «: فرموده است

  :سخن زير شاهدي بر اين مدعاست. "نظام سياسي"
يك مسئوليت كوچك، و يك مسئوليت : ما و شما دو مسئوليت داريم«
برد نهضت و رعايت  و پيش  مسئوليت كوچك حفظ كشور، حفظ نظام. بزرگ

تر از آن  مهم است؛ لكن كوچككه اين ]  است[جهات نظمى و تربيتى افراد 
چه در آن امرِ اول  ما اگر چنان. ي اسالم دوم، حفظ مكتب و چهره. دومى است

اش  برد بزرگ است و اگر شكست هم بخوريم، شكست پيش ببريم، البته پيش
لكن با حفظ چهره اسالم و حفظ مكتب، شكست آخرى براى ما . هم بزرگ

 .)106، ص 10 تا، ج بي(» نيست
باشد، بدون ترديد حكم وجوب » نظام اسالم«از نظام،  يشانترتيب اگر منظور ا به اين

كه حفظ آن مشروط به شرايط خاصي نيست و در هر  معني مطلق است؛ به اين حفظ آن نيز
بارها بر اين مهم تأكيد  )ره(چنان كه امام خمينيهم. شرايطي بايد از آن محافظت كرد

  :اند و براي نمونه فرمودهكرده 
ند اسالم را حفظ ا يعنى مكلف "ندا فقها حصون اسالم": اند كه فرموده اين«

اى را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسالم باشند و اين از اهم  كنند و زمينه
  .)68، ص 1381(» باشد، نه مشروط واجبات است و از واجبات مطلق مى

  :باالتر استفرايض  ي معني از همه حفظ نظام به ايناز نگاه امام راحل 
الهي است، باالتر از تمام فرايض؛ يعني هيچ  ي حفظ اسالم يك فريضه«
  .)329، ص 15 ، جتا بي(  »اي در اسالم باالتر از حفظ خود اسالم نيست فريضه
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ايي كه شايسته است گونه در جاي ديگري، حفظ اسالم را در رأس واجبات دانسته، به
  :ها ريخته شودبراي آن خون

اين تكليف از واجبات مهم . هستيم كه اسالم را حفظ كنيمما مكلف «
همين تكليف است كه ايجاب . تر استاست؛ حتي از نماز و روزه واجب

كه باالتر نبود،  )ع(از خون امام حسين. ها در انجام آن ريخته شود كند خون مي
  .)69 ص ،1381(» براي اسالم ريخته شد

است كه با توجه به » نظام سياسي« )ره(خمينيدر كالم امام » نظام«برداشت ديگر از 
كه همواره  بيان به اين. مطالب گذشته، حفظ اين نظام، مطلق نبوده و يك حكم مشروط است

و در هر شرايطي وجوب حفظ نظام سياسي أوجب و مقدم بر ساير واجبات نيست؛ بلكه 
حظه شود كه بايد بين حكم وجوب حفظ نظام و حكم عمل مزاحم آن مقايسه شود و مال

در حقيقت، حفظ نظام . تر استتر و سودبخشكدام يك براي اسالم و مسلمين مناسب
را  اصلفرع يا مقدمه براي آن اصل است و عقالً نبايد  ،اسالم، اصل و حفظ نظام سياسي

چه حفظ نظام سياسي منجر به اخالل در نظام اسالم يا  كه چنان معني بدين .نمود فرعفداي 
معه اسالمي شود، بايد از حفظ نظام سياسي و قدرت چشم فروبسته شود و هم نظام عام جا

 )ع(ي سكوتي اميرمؤمنان علي سيره. تر است گردانيدچه مهم خود را مصروف حفظ آن
  .باره اي است در ايناسوه

مبين اين است كه در مواردي ايشان حفظ  )ره(خمينيهاي امام  البته واكاوي انديشه
يا  )155، ص 19 تا، ج بي(دانند المي را قابل مزاحمت با هيچ حكم و امري نمينظام جمهوري اس

  :دنفرمايجا كه مي آن
كه  - جايى برسد و خللى در جمهورى اسالمى اگر خداى نخواسته به

  وارد شود، اسالم چنان - خواهد اسالمِ مظلومِ در طول تاريخ را تجديد كند مى
ها فسادى باالتر از  خورد كه قرن آنان مىاز غرب و شرق و وابستگان به   سيلى

  .)442، ص 20، جتا بي(شاهى را شاهد خواهيم بود  عصر ستم
يد اين ؤفكري ايشان و م ي در راستاي منظومه )ره(خمينيرسد اين سخن امام  نظر مي به

كه بر اساس مباني ديني بنا شده و اهداف متعالي  ،مهم است كه حفظ نظام جمهوري اسالمي
كه ين اسالمي، الزم و واجب است؛ چراارد، مشروط به پايبندي به آن اهداف و موازديني د

در چنين شرايطي نظام جمهوري اسالمي، مصداق و بخشي از نظام اسالم بوده و حفظ آن در 
از . مقابل بدخواهان و معاندان داخلي و خارجي همانند حفظ نظام اسالم دانسته شده است

حفظ است كه داراي اهداف متعالي و مقدس  ي وب و شايستهكومتي مطلايشان حديدگاه 
كار آوردن حاكمي قيم و ايشان در سخناني اهداف برقراري حكومت صالح و روي. باشد

باقي ماندن احكام اسالم، جلوگيري از تجاوز هيأت حاكمه به «: اندگونه برشمرده امين را اين
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حاكم براي تأمين لذت و نفع مادي  گيري از غارت مردم توسط اقليتحقوق مردم، پيش
گذاري و تصويب قوانين خويش، برقراري نظم و عدالت اسالمي، جلوگيري از بدعت

، در ادامهايشان . )43، ص 1381(» بردن نفوذ بيگانگان در كشور اسالمي ضداسالمي، از بين
  ارآمدصالح و ناككنند جابر، فاسد، غيركنندگاني كه اين اهداف را دنبال نمي حكومت

ها از  جمعي عليه ايشان و همراهي با آنخاطر عدم قيام دسته ديگران را بهداند و خود و مي
حكم بديهي قابل برداشت از اين سخن آن . )همان(دهد مورد سرزنش قرار مي ايسوي عده

ي فوق را  شده مصداق حكومتي باشد كه اهداف گفتهاست كه اگر رژيمي سياسي، 
سو بايد در جهت تغيير آن  ها عمل نمايد، از يك يا در جهت مخالف آن ،فراموشي بسپارد به

؛ از اي است همگاني و فراگيربه نظام اسالمي مطلوب گام برداشت و اين مهم وظيفه
هر اقدامي زده و اقدامات  دست به تواند با هدف حفظ اين نظامسو هيأت حاكمه نمي ديگر

همراه داشته و خود را بدان  ند نام اسالم را نيز بهچهر ؛حفظ نظام قرار دهد ي خود را بهانه
  .متصف نموده باشد

  گيري نتيجه
اربعه بر  ي ادله ،برخي فقها ي گفته هر چند به: اين مقاله آن است كه حاصل سخن در

اند، اما اين حكم شرعي همواره مطلق وجوب حفظ نظام داللت دارد و فقها هم بدان فتوا داده
  بودن وجوب حفظ نظام نيز تغيير اليه لفظ نظام، مطلق يا مشروط ضافر منبوده و با تغيي

سياسي و فقهي حضرت امام  ي فكري و انديشه ي ترتيب در منظومه همين به. يابدمي
تر بوده،  اگر منظور از نظام، نظام اسالم باشد اهميت آن از ساير واجبات بيش )ره(خميني
چ قيد و شرطي است و شايسته است با تأسي هي حفظ نظام در اين معني مطلق و بي وجوب
تا سر حد جان از هيچ تالشي فروگذار  )ع(بزرگان دين و حضرت سيدالشهدا ي به سيره
كه در اكثر كاربردهاي  گونه همان ،چه منظور از نظام، نظام سياسي باشد اما چنان .نكرد

 ،شود ر به ذهن مياين معني اراده و متباد هاي مرتبطمتداول در مباحث سياسي و مناسب
گري، حفظ حقوق مردم، هدايت: وجوب حفظ آن مشروط و مقيد به شرايطي است؛ از قبيل

. ر اساس احكام كتاب و سنتعدم انحراف از مسير عدل و مصالح اسالم و مسلمين و عمل ب
واجب شود، صالح محسوب مي، كه نظامي طاغوتي و غيرصورت حفظ اين نظام در غيراين

سوي نظام سياسي مطلوب  ممكن در جهت اصالح و تغيير آن بهايد تا حد بلكه ب ؛نيست
ي را كه بر اساس  حفظ نظام جمهوري اسالمايشان اساس در مواردي  چه برهمين چنان. برآمد

بندي به آن اهداف و موازين يشده و اهداف متعالي ديني دارد، مشروط به پامباني ديني بنا
  .اسالمي، الزم و واجب دانسته است



 

  

43 

  سياست متعاليه
  چهارمسال  
  دوازدهمشماره  
  95بهار  

  حفظ نظام، واجبي
  مطلق يا مشروط؛

  به با رويكردي
  ي سياسيانديشه

  )ره(امام خميني
  )44تا  27(

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ها كتاب
  .اهللا ناصر مكارم شيرازي تقرآن كريم، ترجمه آي .1
  .آباديالدين اسد انتشارت جمال :قم .ترجمه محمد دشتي )1379( البالغه نهج .2
 :، تحقيق)سه جلدي ي نسخه(كفاية االصول  )ق.ه1427( آخوند خراساني، مال محمد كاظم .3

 .مؤسسة النشر االسالمي، چاپ سوم :قم .واريعلي سبز عباس
 .انتشارات مرواريد، چاپ شانزدهم :تهران .اسييدانشنامه س )1387( آشوري، داريوش .4
انتشارات دفتر تبليغات  :قم .غررالحكم و دررالكلم )1366( آمدي، عبدالواحد بن محمد تميمي .5

 .زه علميهواسالمي ح
فكار و مطرح األنظار، تحرير محمدعلي اال مجمع )ق.ه 1395( آملي نجفي، ميرزا هاشم .6

 .چاپخانه علميه :قم .پور اسماعيل
اهللا مرعشي  تخانه آي كتاب :قم .البالغهشرح نهج )ق.ه1404( الحديد معتزلي، عبدالحميدابن ابي .7

 .نجفي
 .ر احياء التراث العربيدا :بيروت .لسان العرب )ق.ه1408( منظور، محمد بن مكرم ابن .8
چاپ  انتشارات طرح نو، :تهران .اهللا فوالدوند عزت :ترجمه، ماكياولي )1380( نتينكوئي اسكينر، .9

 .چهارم
 .نشر تفكر :بيجا .نهاية االصول )ق.ه1415( بروجردي، سيد حسين .10
، )ع(البيت المجمع العالمي ألهل :قم .االصول العامه للفقه المقارن )ق.ه1418( تقيمحمدحكيم، سيد  .11

 .چاپ دوم
 .الطبعة الخامسة دراالكتب االسالمية، :تهران .اصول االستنباط )1379( حيدري، علي نقي .12
 .مكتبة الداوري، الطبعه االولي :قم .مصباح الفقاهه )تا بي( خويي، سيد ابوالقاسم .13
 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي :قم .قواعد فقه سياسي )1387( اهللا روحشريعتي،  .14
دار الثقافة للطباعة و  :قم .حكم و االدارة في االسالمنظام ال )ق.ه1412( الدين، محمد مهدي شمس .15

 .الطبعة الثالثه النشر،
: جا بي .)ع(عيون اخبارالرضا )ق.ه 1378( شيخ صدوق، محمد بن علي بن حسن بن بابويه قمي .16

 .انتشارات جهان
 .)ع(البيت مؤسسة آل :قم .وسائل الشيعه )ق.ه1409( عاملي، شيخ حر .17
سسه انتشارات امير ؤم :تهران .)مصلحت( قواعد فقه سياسي )1384( علي عميد زنجاني، عباس .18

 .كبير
 .سسه انتشارات امير كبير، چاپ چهارمؤم :تهران .فرهنگ فارسي عميد )1362( عميد، حسن .19
 .انتشارات سيدالشهدا :جا بي .نهاية الدراية )1374( حسينغروي، محمد .20
 .دارالقرآن الكريم :مق .افاضة العوائد )ق.ه 1410( رضاگلپايگاني، سيد محمد .21
 .كتاب پرواز :تهران .داريوش آشوري :شهريار، ترجمه) 1374(ماكياولي، نيكولو  .22



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

44

انتشارات خوارزمي، چاپ  :تهران .حسن لطفيمحمد :گفتارها، ترجمه) 1388( ـــــــــــــ .23
 .دوم

 .مؤسسة الوفاء :لبنان .بحار االنوار )ق.ه 1404( باقرمجلسي، محمد .24
 .الطبعة الرابعه دفتر نشر الهادي، :قم .اصطالحات االصول )ق.ه 1409( يمشكيني، ميرزا عل .25
 .انتشارات اسماعيليان، چاپ پنجم :قم .اصول الفقه )تا بي( رضامظفر، محمد .26
مدرسة االمام علي بن  :قم .إعداد احمد قدسيأنوار االصول،  )ق.ه 1428( مكارم شيرازي، ناصر .27

 .الثانية الطبعة ،)ع(ابي طالب
 .)ع(مدرسة االمام علي بن ابي طالب :قم .بحوث فقهية هامة) ق.ه 1422(ــــــــــــ ــــــ .28
ترجمه و تقرير (دراسات في والية الفقيه و فقه الدولة االسالمية  )1376( علي منتظري، حسين .29

 .چاپ دوم منتظري،  نشر دفتر آيةاهللا :قم .)صلواتي محمود
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  :جا بي. البيع )ق.ه 1415( اهللا موسوي الخميني، امام سيد روح .30

 .خميني
 :جا بي. جعفر سبحاني :تهذيب االصول، تقرير )ق.ه 1382(ـــــــــــــــــــــــــــــ  .31

 .انتشارات اسماعيليان
 :تهران .حسين تقوي اشتهاردي :تنقيح االصول، تقرير )1376(ـــــــــــــــــــــــــــــ  .32

 و نشر آثار امام خمينيمؤسسه تنظيم 
مؤسسه تنظيم و  :تهران .ومت اسالميكح :واليت فقيه )1381(ـــــــــــــــــــــــــــــ  .33

 .، چاپ دوازدهمنشر آثار امام خميني
حسن مرتضوي محمد: جواهر االصول، تقرير )1386(ـــــــــــــــــــــــــــــ  .34

 .چاپ دوم خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام :تهران .لنگرودي
، مندرج در لوح مجموعه آثار امام 3استفتائات، ج )تا بي(ـــــــــــــــــــــــــــــ  .35

 .نورافزار نرم خميني
 مندرج در لوح مجموعه آثار امام خمينيامام،  ي صحيفه )تا بي(ـــــــــــــــــــــــــــــ  .36

 .نورنرم افزار 
بوستان  :قم .جواد ورعي: مة و تنزيه الملة، تصحيح و تحقيقتنبيه اال) 1382( حسينناييني، محمد .37

 .كتاب

  :مقاالت
، »)ره(جايگاه مردم در نظام حكومتي اسالم از ديدگاه امام خميني « )1378( اراكي، محسن .1

 :قم ).2(خميني و فلسفه سياسي  مجموعه مقاالت كنگره امام خميني و حكومت اسالمي، امام
 .مام خمينيمؤسسه تنظيم و نشر آثار ا

، مجله فقه و »مفهوم نظام و كاربرد آن در فقه و اصول« )1391( ملك افضلي اردكاني، محسن .2
 . 1/88، شماره 1391اصول، سال 

  




