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 از حفظ حکومت تا حفظ نظام

 

1رحیم نوبهار
 

 

 39/7/1937پذیرش:  – 11/7/1931دریافت: 
 

 چکیده
هژا اینمقالهضمنتبیینمفهومقاعدۀحفظنظامواشارهبهدیرینۀآندرپژژوهش

وارتباطتنگاتنژ آنبژالژ ومحفژظان ژباطاینقاعدهفقهیبرمعنا موسع-کالمی
هاییازاسژتنادفقیهژانبژهایژنقاعژدهدرکند.مقالهبایادآور نمونهاجتماعیتأکیدمی

مندانهراکهدرایژنقاعژدهمژوردنظژراسژت،مسائلفقهی،اهمیتنظممتعالیوف یلت
دهد.ظنظامحکومتیراتوضیحمیسازدوبویژهنسبتمفهومحفظنظامباحفروشنمی

اندیشۀاصلیمقالهایناستکهحفظنظامدرف ا فقهبیشترناظربهحفظنظمزندگی
اجتماعیبهمعنا گستردۀآناست.حفظنظامبهاینمعناالبتهاقداماتمعطوفبهحفظ

هژا هنظژمگیرد،ولیحفظنظامدراندیشۀاسالمیناظربحکومتصالحراهمدربرمی
حقژوق،درعمژومینظژممفهژومبژاسژانبژدینبرساختۀانساندرجوامعمختلفاستو

قاعدۀحفظنظامبهحفظنظژمموجژوددرجامعژهاسژالمییژا.داردفراوانها همانند 
حفظحکومتاسالمیاختصاصندارد.بهموجباینقاعدهبایدبههرنظژمبشژر کژه

لفاستوبهبقا نوعانسژانوزنژدگیبژاکیفیژتاومحصولفکروعملمردمانمخت
کنژدوکند،احترامنهاد.مقالههمچنینبهمحتوا آرمانیحفظنظاماشارهمیکمکمی
قناعتبهنظمموجودوتالشبرا برسژاختننظمژیها اینمفهومرابرا عدمظرفیت

شود.بهتریادآورمی


 ،اسالم،نظریۀدولتدراسالم،نظمعمومی.نظم،نظاماجتماعی:کلیدی واژگان
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 مقدمه
برانگیژ درهژا حمایژتازآنازمباحژاچژالشدرگیر برسرمفهومنظموچژارچو 

هژااغلژببسژیار ازحقژوقوجوامعبشر ازآغازتاکنونبودهاست.درحالیکهحکومژت

انژد،منتقژدانومصژلحانردههارابهبهانۀپاسدار ازنظماجتماعینقضیامحژدودکژآزاد 

اندتاحفظنظمموجوددسژتاوی  بژرا رکژودواجتماعیدرپیتصویر ازمفهومنظمبوده

سکوننباشدوپیوستهبتوانبهسو نظمآرمانیحرکتکرد.نظموامنیت؛گژاهبژامفژاهیمی

نصرسژازندهوجژوددرحقوق،سهع8رودبراچکند.بهگفتۀمانندصلحواخالقت احمپیدامی

هاسژت؛عدالتکهرابطۀآرمانیمیانانسان-ناپذیراست؛الفداردکهت ادمیانآنهااجتنا 

امنیژت.هژریژکازایژنسژهعنصژردریژک-اخالقکهتکاملفرد آرمانیاستوپ- 

ناشدنیبادوعنصردیگراست.بهعبارتدیگردرنظمقانونیهیچیژکازایژنسژهت ادحل

توانندطورجداگانه[نمیعنصردربرابردوعنصردیگر]مجموعاً[یادربرابرهریکازآنها]به

تریندرجهازتکاملخودراداراباشند؛امادرهراندیشۀحقوقیماناگ یریمهریژکازکامل

(.Pound, 1939: 473آنهارابپذیریم)

کژهدارا دیرینژۀفقهژیطژو نی"ظنظژامحف"درایرانباپیروز انقال اسالمیمفهوم

–سیاسیکشورشژد.بژویژهکژاربردایژنواوهتوسژمامژامخمینژی-استواردادبیاتحقوقی

(باعژاشژد85/732و8613:83/856درموارد )برا نمونهنک:موسو خمینی-اهللرحمه

کژاربردآندرآاژاروفقهیاینمفهوموحتژی-توجهیبهدیرینهوپشتوانۀکالمیبرخیبابی

و8613:2/75،12ها امامخمینیدرموارددیگر ج حفظحکومت)موسو خمینیگفته

انژدبژادستدهنژد.حتژیبرخژیگمژانبژرده(،معناییسادهوابتدایییاکژازآنبه1/27؛39

وتژژوانمعیارهژژا اساسژیاسژژالمیرادرنوردیژژدیژژاحقژژوقاسژتنادبژژهمفهژژومحفژژظنظژاممژژی

هاییمانندنقدحاکمیترانقضیابدونجهتتحدیدکژرد.برخژیها مردمدرزمینهآزاد 

هژا ایژنقاعژدهبژرا صژدوراحکژامنویسندگانهمدرمقامتبییناینقاعدهبیشتربهظرفیت

ها مژردموحتژیشژکنجۀاانو وو ییبرا موارد مانندتجوی تجسسوتحدیدآزاد 

(.ایژندرحژالی8613:803انژد )ملژکاف ژلی،عنوانتع یرشرعیتأکیدکردهشهروندانبا

ا کژهبژهبخشاسژت؛قاعژدهاستکهقاعدۀحفظنظامدارا معناومفهومیپیشرووآزاد 
                                                                                                                                                                                                     
1. Rudbruch  
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تژوانآنراازقواعژدحقژوق(ومژی8612:756اعتبار ازقواعدفقهسیاسیاست)شژریعتی،

عمومیهمبرشمرد.

فقهژیآن-بژهپیشژینۀکالمژی"حفظنظام"ساختنابعادمفهومیبهمنظورروشناینمقاله

پردازد.مقالهبهطورمشژخ درپژیپاسژحتحلیلژیبژهدرآرا متکلماناسالمیوفقیهانمی

"حفژظنظژاماجتمژاعی"و"حفژظحکومژت"اینپرسشاستکژه:چژهرابطژۀدقیقژیمیژان

زدنا بژرا بژرهممایژهتوانژددسژتحفظنظژاممژیهمچونیککلوجوددارد؟آیامفهوم

ها مردمشود؟مقالهالبتهبژهمباحژابنیادهاوساختارها اجتماعیوتحدیدحقوقوآزاد 

المللیوجامعۀجهانیهمپرداختهاست.دیگر مانندکاربردمفهومحفظنظامدرگسترۀبین



 نظام حفظ قاعدۀ مفهوم .1

کهبرخیفقیهانازآنهمچون-نظامیاحرمتاخاللبهنظاممعنا اجمالیوجو حفظ

ایناستکهحفظنظموانتظاماجتماعیدرجامعۀبشر  زماست.-اندیکقاعدهیادکرده

بهتعبیر دیگراخاللبهنظموانتظاماجتماعیحراماسژت.محتژواوم ژمونقاعژدهالبتژهبژه

کند.قاعژدۀرنگونیحکومتجائروظالمراردنمیخود خودتالشبرا اصالحیاحتیس

ها مدنیهژمحفظنظامباحقمردمبراعتراضاتمدنیناسازگارنیست،اماحتیدراعتراض

نظمیپرهی زدنبههرجومرجوبیبخشایناندیشهاستکهتاجا امکانبایدازدامنالهام

آمدمحتوا قاعدۀوجو حفظنظامتنهژابژرروستکهبهشرحیکهخواهدنمود.اینازآن

مایۀنظمهمکژهعژدالت،کند؛بلکهبهدرونحفظوتداومنظمظاهر ومیکانیکیتأکیدنمی

کند.قاعدۀحفظنظژامتنهژابژهها شهرونداناست،توجهمیانصاف،رعایتحقوقوآزاد 

وانتظژامیکژهازدرونجامعژهونظمیکهمحصولاقتداردولتیاستنظرندارد؛بلکهبهنظم

انداز دیگر،قاعژدۀحفژظنظژامدهد.ازچشمجوشدنی بهامیها مناسباجتماعیمیسنت

شمولاسژت.کند؛بلکهدارا وجهیجهانتنهابرل ومحفظنظمدرجامعۀاسالمیتأکیدنمی

درهمژۀجوامژعبشژر کندکژهنظژموانتظژامبهشرحیکهخواهدآمدمبانیقاعدهاقت امی

بژاورانساندرخواستشژارعمقژدسازهمژۀشژریعتبرا شارعمقدسبااهمیتباشد.بهاین

ایناستکهبهنظموانتظامموجوددرجوامعبشژر حرمژتنهنژدوازهرگونژهتژالشبژرا 
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نظژامنظمیوهرجومرجبپرهی ند.اینالبتهبهمعنا آننیستکهقاعدۀحفظزدنبهبیدامن

تژژالشبژژرا اصژژالحسژژاختارها جهژژانیغیرعاد نژژهوبرسژژاختننظمژژیجدیژژدوبهتژژررارد

الملژل،تژأمینخیژرمشژترۀهمژۀکند.درستاستکهدرحالتآرمانیغایتحقوقبینمی

تژوانبژه(امادرهرموردکژهچنژیننباشژدنمژی8633:53اع ا جامعۀجهانیاست)فلسفی،

هرجومرجپرداخت.ستی  وتوسعۀنظم

بار مفهومحفظنظامبهاینمعنابامفهومنظمعمومیکهازمباحامحور حقژوقملژی

هژا ایژندومفهژومهاوهمگرایژیالمللیاستارتباطدارد؛هرچندپرداختنبهواگراییوبین

کهدرجا خودبسیسودمنداست،موضوعایننوشتارنیست.



 پیشینۀ مفهوم حفظ نظام .2
 نظام حفظ الهیاتی -کالمی جایگاه .1-2

برنژد،کژمنیسژت.اصولیکهبهنوعیبهعلمکالمنسَبمژی-شمارمفاهیمومسائلفقهی

قاعدۀفقهیل ومحفظنظامنمونۀروشنقواعد استکهمفژاهیمآننخسژتدرعلژمکژالم

شژدتومطرحشدهاست.ابنسینافلسفۀتشژریعاحکژامراحفژظنظژامشژهردانسژتهاسژتو

ضعفواکنشبهنقضهنجارهاراتابعیازدرجۀآسژیبنقژضهنجژاربژهشژهردانسژتهاسژت

(.متکلماناسالمیمانندخواجۀطوسیوعالمۀحلیازدیربازیکژی8/959ق:8909سینا،)ابن

8(.933ق:8966اند)حلژی،ازاهدافبعثتپیامبران)ع(راحفظنظامزندگیبشرعنوانکرده

ع،حفظنوعانساندرجهانماد درقالبیکزندگیمنظموبسامانازجملهد یلژیدرواق

متکلمژان(.درادامژه،933ق:8966استکهبعثتپیامبران)ع(راضرور ساختهاست)حلی،

الهد اند)موسو ،علمامامیههمبرا ااباتل ومامامتبهقاعدۀل ومحفظنظاماستنادکرده

ق:8979؛اسژژترآباد ،8905:97؛حلژژی،8980:8/862الهژد (؛موسژو ،علژژم8905:7/973

7/783.) 

استنادبهحفظنظامبرا ااباتوجو نبوتیاامامتازجهاتیچندشایستهتأملاست:

روکژهنشژانگراهتمژامخداونژدگرایانژهاسژت؛ازآنایناستد لبهنوعیانسان:نخست 
                                                                                                                                                                                                     

:7088بوزیان،:نک)نیستمقالهاینبحاموضوعآنبهپرداختنچندهرنیست؛انهبیگمفهوماینبانی سنیکالم. 8
22-873.)
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انسانهمچونامر کلیاست.انسانوانسانیتدرکانونتوجهاینمتعالبهحفظوبقا نوع

گونژهکژهدراندیشژۀاستد لقراردارد.هدفازبعثتپیژامبران)ع(یژانصژبامامژان)ع(آن

هژاماننژددینژداراننبژودهاسژت.کالمیشیعیمطرحاست،حمایتازگروهخاصژیازانسژان

کنژد؛چژونبژهزنژدگیبشژردرایژنمدارپیدامینسانسانپرووۀنبوتوامامتوجهیابدین

دهد.بودنآناهمیتمیجهانوکیفی

استنادبهحفظنظامبهعنژواندلیژلوجژو بعثژتپیژامبرانیژانصژبامامژان)ع(بژه:دوم

کهح وردهیبهزندگیاجتماعیخودنیست؛اینخود خودنشانگرضعفانساندرسامان
بخشزندگیبشژراسژت،بیژانگرایژننکتژهها آناننظامنمعصوموآموزهپیامبرانوپیشوایا

استکهوجهیازوجوهزندگیبسامانبشربررو خاۀبهح وراولیا الهی)ع(نیازمنژد
است.نیازمند کسییاچی  بهکسدیگریاچی دیگژرضژرورتاًبژهمعنژا ضژعفنیسژت.

متمّمومکمّلنظماجتماعیزندگیانساناست.درچراییمداخلۀپیامبرانواولیا االهی)ع(

هژا عقژلاندکهرسژالتنبژوتتأکیژدبژردریافژتنبوت،متکلماناسالمیاغلبتأکیدکرده
(؛پژسلژ ومح ژورعنصژرنبژوتو8966:931بخشیبهانساناست)حلژی،بشر واطمینان

معنا نفیعقلخودبنیادآدمیوت عیفدهینظماجتماعیبشرهرگ بهتعالیمانبیادرسامان
دهیبژهنظژماجتمژاعیزنژدگیخژودنیسژت.دیژنوهایشدرساماننقشانساندرتوانمند 

ها دینیپیوستهدرکنارعقلوعقالنیتانسانویارومددکارو بژودهاسژت،نژهدرآموزه

برابرآن.

اهتمامآنبهمقولۀنظژماسژت.نظژم،کندوجهدیگر کهایناستد لراانسانیمی:سوم

نیازضرور زیستاجتماعیانساناست.وجهیازایننظم،حفظانسانوبقا اوسژت.نسژل

(بایژدبژاقیبمانژد؛89(:76انسانکهبرابرمتونموجود،طُرفهآفریدۀخداونداست)مؤمنژون)
وافسادقلمژدادکژردهاسژتقرآنمجیدهرگونهتالشبرا نابود نسلانسانیرانوعیفساد

امابقا انسان،مقصودنهایینیسژت؛مقصژودنهژاییخداونژد،بقژاوحیژات8(.705(:7)بقره)

ۀخداوندمتعالدرواقعبربقا انسژانوحیژاتانسانهمراهبایکزندگیباکیفیتاست.اراد
سهمخودبهحیاتانسژاناوهمراهباکیفیتبا تعلقگرفتهاست.نظمازعناصر استکهبه

ها دینیبرآنشودکهنظم،نظاموانتظامیکهآموزهجاروشنمیبخشد.ازهمینکیفیتمی
                                                                                                                                                                                                     

.الفساد یحبواهللوالنسلالحرثیهلکوفیهالیفسدا رضفیسعیتولیإذاو. 8
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تأکیددارد،نظمیصرفًافی یکیوخشکنیسژت.ایژننظژمبایژدچنژانباشژدکژهبژهزنژدگی
دۀنبژوتوکند.هرکسپدیدرن باف یلتوخیرارتباطپیدامیکیفیتببخشد.کیفیت،بی

تواندانکارکمبهمعناییکهدرادیانابراهیمیواسالممطرحاست،بپذیردنمیامامترادست
مندانهاست؛نظمیکژهدرآنکندکهمعیارنظموانتظامموردنظردراینادیان،نظمیف یلت

مندانۀانسانحمایتوت مینشژود؛نژهیژکحیژاتمژاد ص ژرفوزیستجمعیوف یلت
هژابژردد.سژالپیداستکهنظمدنیا مدرنازفقدانچنینعنصر رنژ مژی بهرهازف یلت.بی

"نظمیسامانیافتژهبی"فیلسوففرانسو وهمکارانشباطرحایدۀ8مونیهایمانوئلپیش
،از7

(Mounier, 1952: p. vii).ا نظمانتقادکردندکهدرعینحالفاقدروحاستگونه
داازاینکهشمارزیژاد ازمتژوندینژیآشژکارابژرضژرورتنظژموان ژباطبههرروج

(؛ل ومحفژظنظژامهمچژونیکژیاز822-8/829ق:8903کنند)منتظر ،اجتماعیتأکیدمی

د یلضرورتبعثتانبیاءویاامامژان)ع(ازکژالموالهیژاتبژهفقژهواصژولسژرایتکژرده

تناسبنیست.اگرضرورتداردکژهپیژامبرانعقلیهمبیاست؛اینتعمیموسرایتبهلحاظ

وپیشوایانیازطرفخداوندبرا حفظنظموانتظامزندگیبشژرمبعژوثومنصژو شژوند،

ا باشدکژهنظژمالقاعدهبایدبهگونهها اولیا دیندرسطحشریعتوقانونهمعلیآموزه

ع،نسبتورابطۀمیانحفظنظامدرکالموقاعژدۀوانتظامزندگیانسانراتأمیننماید.درواق

ل ومحفظنظامدرفقهبهنوعینسبتمیانکلوج ءاست.اگرکلپرووۀپیژامبر وامامژت

ها کالمیمطرحشدهبرا حفژظنظژاماجتمژاعیانسژاناسژت،هژمگونهکهدراستد لآن

نهژدفراپیگیژر کنژد.شژدنهمژیمجموعشریعتوهژماحکژامج ئژیآنبایژدبژرآورده

کندتانتواندرمجموعاحکامشژریعت،ضرورتهماهنگیوسازوار کلوج ءایجا می

ستی باشدوانظباطاجتماعیرابرهمب ند.حکمیرایافتکهنظم

 

 نظام حفظ قاعدۀ یا مفهوم فقهی پیشینۀ. 2-2

-رحمژه-خمینژیامژامابداعاتازشود،اصطالححفظنظامبهوارونۀآنچهگاهپنداشتهمی

ها خودبهمفهوموجو حفظنظامیژاحرمژتهاستکهدراستد لقرنفقیهاننیست.-اهلل

کنند.حتیفقیهانیکهبهنظریۀو یژتفقیژهاخاللبهنظامبرا ااباتاحکامشرعیاستنادمی
                                                                                                                                                                                                     
1. Emmanuel Mounier.  
2. Established Disorder. 
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یژاق ژاوتبژاهمژراهافتایافتااتنهارافقیهشأناندودرادارۀامورعمومیاجتماعمعتقدنبوده

انژژدودربژژهحفژژظنظژژامتوجژژهداشژژتهداننژژد،مژژیحسژژبیهامژژورتصژژد اضژژافۀبژژهدوهژژرایژژن

صریحاًحرمتاخاللبهنظامرایژک فقیهانازاند.برخیها فقهیبهآناستنادکردهاستد ل

دیگژرقواعژدفقهژیادلژۀ(.اینقاعدههمچون8962:68اند)طالقانی،قلمدادکردهفقهیقاعدۀ

-؛باقی8:86ق،ج8975مازندرانی،خاصخودازعقلوبنا عقالوحتینقلرادارد)سیفی

حتیمحققنائینیآنرادرشماراحکاممستقلعقلقلمداد(.700-8636:833زادهوامید ،

(.8:670،ج8626کردهاست)نائینی،

سژببپیژدایشمفهژوممژرتبمدیگژر بژاعنژوانمفهومحفظنظژامدرفقژهبژهنوبژۀخژود

بقژا اسژتمرارکژهاسژتواجبژاتینظژامیمقصژودازواجبژات شژدهاسژت."واجباتنظامی"

اگژر.کندمیت مینرابسامانومنظمجامعۀیکدرهاانسانزندگی امژوردرسژتادارۀمثالً

خژودرانانواییمانندخاصیشغلنفرچندکهاینبرباشدمتوقفجامعه نحژوبژهسژازند،پیشۀ

شژوندشژغلایژنمتصد اجتماعینظامحفظبرا تاشودمیواجبگروهیبرکفاییواجب

اشژکالمحلپیوستهواجباتانجامبرا گرفتناجرتجوازکهآنبا(.8:7ق،ج8626)نائینی،

؛8903:703اسژت)اصژفهانی،اشژکالبژینظامیواجباتانجامبرگرفتناجرتبوده،تردیدو

 برا اجرتبینیپیشباکهاستا گونهبهنظامیواجباتطبعاتفاقاً(.8983:87/603عاملی،

-کژردهقلمدادنظامیواجبنوعیرااجرتپرداختبرخی،حتی.شودمیانجامخوبیبهآنها

کند.درواقع،گاهبرخیخدماتکهمیکمکنظامیواجبگرفتنانجامدرستبهچوناند؛

نوعواجباتنظامیاستبایدبهصورتحرفهوشغلارائهشودتژاپایژداروسژودمندباشژد.از

یابژدکژهبژاپرداخژتودریافژتاجژرتهمژراهباشژدپایدار مشاغلدرصژورتیتحقژقمژی

 (.8903:788)اصفهانی،

تژیها فقیهان،اف ونازشژماراسژت.حبار موارداستنادبهقاعدۀحفظنظامدراستد ل

درمسائلاصولیهمگاهبهقاعدۀل ومحفظنظاماستد لشدهاست.بژرا نمونژهدرمبحژا

-هژاییازشژبهه زمنمژیاحتیاطدراحکامشریعت،دانشمنداناصولیکهاحتیاطرادرگونه

شژوندکژهحُسژنوکنند.بااینحالآنهایادآورمژیدانندبرحُسنونیکوییاحتیاطتأکیدمی

:8970ییاحتیاطتاجاییاستکهسبباختاللدرزنژدگیاجتمژاعینشژود)خراسژانی،نیکو
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(.اگرهرکسبخواهددرامورزندگیخویشکهبهنوعیبهدیگژرانهژممربژوطاسژت976

دارآناست،مختلشودیازنژدگیچنداناحتیاطکندکهبخشیازاموراجتماعیکهاوعهده

شودنژهتنهژاروکهسبباختاللنظامزندگیمییناحتیاطازآنخودو دچاراختاللشودا

بینیمکهاستنادبهحفظنظامدراینگونژهمژواردنژهتنهژااو ومطلو نیستکهروانیست.می

بالذاتبهقدرتوحکومتارتباطنداردکهفردگرایانههمهست.

کسژانیاسژتکژهق اوتبرا یکیازموارداستد لبهقاعدۀحفظنظام،ااباتوجو 

شناختیکهدرهژرحژالشایستگیوصالحیتآنرادارند.بهنظرعالمۀحلیاینمبنا انسان

دیژدگانراازکنندو زماستکسژانیدادسژتمهابهدیگرانظلموتعد میا ازانسانپاره

دار منصژبق ژاوتهستمگرانبستانندتانظامزندگیبشربرپاباشد،ازد یلوجژو عهژد

هژماردبیلژیمحقژق(.نظر5/803ق:8970برا کسانیاستکهصالحیتآنرادارند)حلی،

نفژوذق ژاوتاواخژتاللنظژامکهق اوتفقیهعالم،نافذاستایناستکهازعدممؤیداین

از(.نهتنهااصلتصد منصبق اکژهدلیژلشژمار 87/81ق:8906آید)اردبیلی،پدیدمی

ازجملژهمسژتنداتعژاملیسژیدمحمدجوادمسائلبا ق اوتهژملژ ومحفژظنظژاماسژت.

ا اجتماعیرال ومحفظنظژاموجو تحملشهادتبرا ادا آندردادگاههمچونوظیفه

(.بههمینترتیژب9/996ق:8612؛حلی)فخرالمحققین(،8983:87/668دانستهاست)عاملی،

مجتهدتوسممجتهددیگربهممنوعیتاخژتاللنظژاممسژتندشژدهجوازنقضحکمیکعدم

(.9/699ق:8612است)حلی)فخرالمحققین(

حکمال امیناشیازل ومحفظنظامیاحرمتاخاللبهنظژام،حکمژیشژرعیاسژتکژه

سانبژرا مثژالاگژرتصژد منصژبمخالفتباآن،موجبگناهوعقا اخرو است.بدین

گونهدار آنهمانگروهیازبا حفظنظام؛ زمباشد،استنکافازعهدهق اوتبرفردیا

کهدرهمۀواجباتکفاییچنیناستموجبعقا اخژرو بژرا همژۀکسژانیاسژتکژهاز

برپایۀلژ ومحفژظنظژاماجتمژاعی8(.8970:5/803اند)حلی،تصد آنمسئولیتسرباززده

هاییاستکهنظامزنژدگییرشتصد صنایعوحرفهزندگیبشر،یکیازواجباتکفاییپذ

هاازمشژاغلپسژتوپژایینباشژندنوعانسانبرآنمتوقفاست،حتیاگرآنصنایعوحرفه
                                                                                                                                                                                                     

منفیهلماالعقا باسرهاستحقواأجمعبهأخلّواإنوالباقینعنسقمضالبعبهبهقامإذاالکفایاتفروضمنالق اء. 8
.العالمبنظامالقیام
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8(.6/3ق:8986)جبعیعاملی،

دامنۀاستنادبهحفژظنظژامبژرا اابژاتاحکژامشژرعیبژهاحکژامشژرعیج ئژیمحژدود

عدفقهیمهم،ل ومحفظنظاماست.بهنظژرشژهیداژانیعلژتشود.دلیلاعتباربرخیقوانمی

جبعژی(اینکهشارعیدرانشانۀملکیتقراردادهاست،برقرار نظممیژاننژوعانسژانیاسژت

نشژژانوامژژارۀ"یژژد"اگژژر(.درواقژژع،68م:7083ق/8962؛طالقژژانی،9/673ق:8986عژژاملی،

جامعژهنکننژد،ملکیژتمعاملژۀدارند،تصرفدردیگرانکهاموالیبامردمونباشد"ملکیت"

قاعژدۀ"توانگفت:عژدماعتبژارمیهمینترتیب،به.شودمینظاماختاللیامرجوهرجدچار

بهنظربرخژیحتژی.شودمیاجتماعیزندگیسختیوحردجیاوجامعهاختاللموجب"سوق

هژا خژودارۀامژوالودارایژیتوانددربژکهبهموجبآنهرکسمی-مستندقاعدۀاقرارهم

(.69م:7083ق/8962قاعدۀحرمتاختاللنظاماست)طالقانی،-اقرارکند

بهقاعدۀحفظنظامبرا ااباتصالحیتانحصار اماموحژاکمبژرا سژ ادادنمتخلفژان

زدنبژهتواناستنادکرد.درواقعمداخلۀافرادخودسردراجژرا مجژازاتسژببدامژنهممی
شود.اینکاربژهسناامنیشهروندانوگسترشهرجومرجوبهتعبیر اختاللنظاممیاحسا

:8612شود)طوسی،تصریحبرخیفقیهانموجبگناهوحتیگاهمستوجبتع یرمتخلفمی

هژاکژهبژهموجژبآن،کیفژردادنسانبنیادقاعدهیژااصژلق ژامند مجژازات(.بدین2/800
ار دولتاستنی همانحفظنظاماجتماعیوپیشژگیر ازهژرجب هکارانازوظایفانحص

(.بههمینترتیبیکیازد یلاصلیژاقاعژدۀصژحت،حفژظ8613:56ومرجاست)نوبهار،
انسژانیبنژارابژر(.اگرآدمیژاندرروابژممیژان8/712ق:8986نظاماست)موسو بجنورد ،

پاشژد.درمیژانفقیهژانزنژدگیاجتمژاعیفژرومژیاعتماد بگذارند،نظمفساد،نادرستیوبی
شژود.محقژقنژائینیدرپاسژحبژهمتأخربرا امورنوپیداهمبهقاعژدۀحفژظنظژاماسژتنادمژی

کنژد،حفژظنظژاماجتمژاعیراازجملژهدیدگاهیکهاعتباررأ اکثریترابدعتقلمدادمی

(.پیداستکژه8639:633؛فیرحی،8636:883شمارد)نائینی،د یلاعتباررأ اکثریتبرمی
متناسبباپیشرفتجوامعانسانی،سیاهۀامور کهزندگیمنظموبسامانبشربرآنهامتوقژف

استهرچهبلندترخواهدشد.
شودتال ومبرپاییحکومتاسژالمیاابژاتکهگاهبهدلیلحفظنظام،استنادمیطُرفهاین

                                                                                                                                                                                                     

 .وضیعهکانتإنوالنوعنظامعلیهایتوقفالتیوالح ردفبالصناعاتالقیامالکفایاتفروضمنو. 8
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هژژاگونژهاسژتد ل(.ایژن8903:8/832؛منتظژر ،7:383ق:ج8978شژود)موسژو خمینژی،

ترتروبنیاد دهدکهمقصودازنظامدرادبیاتفقهیمفهومیبهمراتبموسعآشکارانشانمی

استازحکومتودولتاست.



 نظام حفظ قاعدۀ در نظام مفهومی گسترۀ .3

یژاجامعژۀاسژالمیمفهومنظامواهمیتحفظنظژامدرادبیژاتفقهژیضژرورتاًبژهنظژامو

بخشایژنالهام-بهشرحیکهگذشت-انسانیقاعدۀحفظنظام-شود.مبانیالهیمحدودنمی

علیژهاندیشهاستکهنظمزندگیهمۀبشرمحترمودرکانونتوجهپروردگاراست.اقژدامات

ازهژم.اسژتتژرنکوهیژدهآنازبلکژهممنژوعهاانسانتکتکعلیهاقدامهمچونانسانینوع

روقرآنکریمکشتنناروا یکتنرابهکشتنهمۀآدمیانکهقُژبحوزشژتیآنبژدیهیاین

(.67استتشبیهکردهاست)مائده/

جژانظژمخاصژیراکنندحقدارندبژرا ادارۀآنمردمانیکهدریکسرزمینزندگیمی

بهاعتبار مردمژانیکژهدرساماندهند.اینحقالبتهبرمبانیچند قابلتوجیهوتبییناست.

کنندبهوجهیمالکانمشاعآنسرزمینندوحقدارنژدآنسژرزمینرایکسرزمینزیستمی

هسژت؛بژه"اختصژاص"کمدرحدنرسددست"ملکیت"مدیریتکنند.اگراینحقبهمرتبۀ

الوقتژیاینمعناکهآناندرمقایسهبادیگرانبهتصژرفوادارۀآنسژرزمینسژ اوارترند.حژ

تژواندهند،آننظموانتظامرانمژیمردمانساکندریکسرزمیننظموانتظامیراسامانمی

هاوجودهاییکهدرسطحروابممیانملتهاوستمعدالتیگمانازبیبی8بهآسانیبرهمزد.

میانافرادیکتواندفاعکرد؛امادربسیار ازموارد،نقضنظموانتظاممناسبیکهداردنمی

ها گوناگونوجژوددارد،مصژداقاخژاللدرنظژمزنژدگیاجتمژاعیبشژردریادولتملت

مقیاسوسیعآناستومطلو شارعمقدسنیست.

هژا تعمیممحتواوم مونقاعدۀوجو حفظنظژامیژاحرمژتاخژاللبژهنظژامبژهنظژم

هژژا دانژژیمکژژهدرسژژرزمینگونژژاگوندرجوامژژعبشژژر پیامژژدها خژژاصخژژودرادارد.مژژی

گوناگونقوانینومقرراتیوجودداردکهاخاللبهآنهابویژهاگرباایجادرعبووحشژتو
                                                                                                                                                                                                     

8 نکسا رمردمانگارۀیکارائۀدرآنها کاستیوهاظرفیتونظریهاینمفهومباآشناییبرا . میرموسو ،:
.821-856ص ،99ش،80دورۀآبان،ومهر،مفیدنامۀ،«سا ر مردمومشاعمالکیتآموزۀ»(،8616سیدعلی،)
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روکژهعملیاتتروریستییاتهدیدبهآنهمراهباشد،جداازعناوینمحرّمشرعیدیگرازآن

ترتیباقژداماتیماننژدشودنی حرامونکوهیدهاست.بههمینمایۀاخاللدرزندگیمردممی

قاچاقکا بهکشورهایاورودغیرقانونیبهکشورهادرصورتیکهنظماقتصاد واجتمژاعی

هارابرهمب ندازایننظژرنیژ اقژدامیخژالفشژرعاسژت.پیداسژتکژههرگژاهتعهژدوآن

هژا رویژههژابژهرعایژتقواعژدوقرارداد صریحیاضمنیدرزمینۀمسئولیتافرادیادولت

موجوددرکشورهاوجودداشتهباشدرعایتایننظموانتظامازبا وجو وفا بژهعهژدو

شود.اماحتیاگرهیچپیمانوقرارداد هموجودنداشتهباشداصلاوّلژی،پیمانضرور می

احترامبهتصمیماتیاستکهمردماندیگرازهردینوآیینیدربژارۀنظژمزنژدگیومعیشژت

اند.اینل وماحترامبهعنواناولیاست؛ونهازسژرضژرورتحاکمبرسرزمینخویشگرفته

واضطراریادفعحردجوضرر.بنابراینموارد مانندقاچاقکا بهکشورهایاورودغیرقانونی

بهکشورهایاقاچاقازآنکشورهادرصورتیکهنظموانتظامعژاد آنکشژورهارابژرهژم

دازاینجهتنی نامشروعاست.ب ن



   حکومت حفظ مفهوم با نظام حفظ قاعدۀ نسبت .4
مقصودفقه،درشده،رای ماکشوردرکنونیاجتماعی-سیاسیادبیاتدرآنچهبرخالف

حفژظبژرا تالشهرچند.حکومتینظامخصوصنهاستاجتماعکلیتحفظنظام،حفظاز

جامعژه،کهاینحکمبهواقعدراست؛نظامحفظروشنازمصادیقهمعادلوصالححکومت

ازیکژیهمهمچژونصالححکومتحفظبرا تالشنیازمنداست،صالححکومتبهناگ یر

 زماست.حتیدراصژطالححفژظنظژامگژاهمفهژومآسژایش،جامعهبقا برا  زمعناصر

اوبهجامعهموردتوجهبودهاسژت.دیژدیمکژهامنیتفردوراحتیزندگیاوجداازوابستگی

ا ترسیموتبیژینشژدهاسژتکژهزنژدگیفژردراحتیدامنۀاحتیاطدراحکامشرعیبهگونه

 دچاراختاللننماید.

بژهنظژامحفژظاسژت، زمنظژامحفژظبژا ازمشژروعوصژالححکومتحفظکهآنبا 

ظلژمبهیازیدندستوانصافوعدلموازینپاگذاشتنزیربرا دستاوی  تواندنمیروهیچ

وصژالححکومژتهژا پایژهکژردنسسژتچنانکه.باشدشرعیمبانیانگاشتننادیدهوستمو
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حکژومتینظژامحفژظبژرا عدالتیبیوستموظلماست،اجتماعینظامضداقدامیمشروع،

واجتماعیاستوارنظمختنناپایدارساومرجوهرجسو بهجامعهدادنسوقخود،نوبۀبههم

-مژیحکژومتینظژامحفظقراردادندستاوی باکهاینبهالت ام.استضدنظاماقدامینتیجهدر

هژدف،:“گویژدا اسژتکژهمژیایژدهازدفاعمعنا بهیازید،دستستمیوظلمهربهتوان

حتی”غلبلمنالحکم“و”کندمیتوجیهراوسیله آشژناییانژدۀفقهژیمبژانیبژاکهکسی.

کند.سازوارباشریعتارزیابینمیرادیدگاهیچنینباشدداشته

جنبژهدودارا حکژومتی،نظژاممعنژا بژههژمواجتماعینظاممعنا بههمدرواقع،نظام

دربژارۀ.روحوپیکژریژامحتژوا؛وشکلیاباطن؛وظاهرتعبیر بهیاسیرت؛وصورت:است

پیکژرۀحفظل ومبرکهنقلیوعقلیادلۀهمۀصالح؛حکومتینظامیعنیخاصمعنا بهنظام

صژالححکومتبنیادیناصولومحتواپاسداشتل ومبرکند،مید لتصالححکومتینظام

ادلژۀد لژتنگوییماگرکند؛مید لتهمهاانسانکرامتوآزاد عدالت،رعایتجملهاز

دیژدگاهزیرااست؛ترقو وترروشنعاد نهومتحکمحتوا حفظل ومبرنقلیوعقلی در

ازقرائتژیدرهژیچحکومژتاصو ًوجهاب ار ومقدمیدارد.تشکیلحکومتنهاداسالمی،

وعژدالتبرپاداشژتنبژرا استا وسیلهبلکهنیست؛هدفیکخوداسالم،دردولتنظریۀ

توسعهف یلتوخیرعمومی.

رعایژتتنهژا.استمطرحهمحقوقینظامیکازج ئیمثابۀبهقانونمورددرگفتههمین

-مژیبرخژورداراحتژرام،ازراآنکژهنیستقانونیکتصویبدرصور وشکلیها جنبه

وجژژوهردربایژژدهژژمقانونگژژذار وبنیادهژژا اخژژالق(.8633:692بیگژژدلی،ضژژیایی)سژژازد

بژرتأکیژدحژاکم،طبقژۀازدفژاعبهتمایلازپرهی .باشدگرفتهقرارتوجهموردقانونمحتوا 

فراینژدها طریژق ازقانونگژذار نهژادگیژر شژکلبرا تالشعمومی،خیربهشایستهتوجه

برخژوردار قانون،کارآمد نظرداشتندرواجتماعیها واقعیتبهتوجهسا ر،مردمکامالً

عژواملیازعمژومیهژا آزاد وهژاحژقناموجژهتحدیدازپرهی بویژهواخالقیمحتوا از

(.8615:86راسح،:نکبارهایندر)دهدمیجانوروحقانونپیکربهکهاست


 کیفی نظم و نظام حفظ قاعدۀ .5

مفهومنظمدرقاعدۀحفظنظامچنانکهگذشتمفهومیمتعژالیاسژت.التژ امبژهمفهژوم
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گرایژیودفژاعازوضژعیتآرمژانحفظنظامبهمعنا فقهژیآنضژرورتاًبژهمعنژا دور از

کهمقصودازنظمدراندیشۀحفژظنظژام،نظمژیکیفژیومتعژالیموجودنیست.باتوجهبهاین

کنژد؛هرچنژدتژردعژوتمژیتروعاد نهتر،انسانیاستایدۀحفظنظامپیوستهبهنظمیکیفی

اسژت.مفهژومحفژظباشرایطیبادفاعازحفظوضعیتموجودهمسژازگارنظاممفهومحفظ

حکژومتیبهاصالحتوانمیآنبهاستنادباحتیکهاستبرخوردارغناوظرفیتیچناننظاماز

حتژیپاشد؛میفرورااجتماعیبنیادها انصاف،وعدلموازینگذاشتنپازیرباپرداختکه

.اشژدبکژردهتحمیژلجامعژهبژرراگورسژتانیوخشکنظمیباشد،توانستهحکومتآناگر

وپاسژدار حکومژتنوعازفارغمردمعالیمصالحواجتماعیحفظنظامکهاستاینعلت

.استنظامحفظروشنمصداقهاهمازارزش

چژارچو درتوانژدگاهمیصالححکومتسنی؛وشیعهازفقیهانشمار نظریۀالبتهبرابر

شژرعاولژیاحکژامچژارچو ازفراتژراجتماعیمصالححفظبرا ت احمبا قواعدرعایت

احکژامازکهبرخژیایننخستدارد؛شرایمفراوانیوجودوقیودالبته،بارهایندر.کندعمل

راآنم احمتبژایارا مصلحتیهیچکهبرخوردارندمهمیوقو مالۀچنانازخوداولیه

مهژمچنژداناقژدسشژارعنظردرری  خونازپرهی وهاانسانجانحفظنمونه،برا ندارد.

جلببهاستنادباوشدهاابتشرعدرکهمحدود واولیعناوینازخارجتواننمیکهاست

شژکنجهممنوعیژتبژهتوانمیترتیبهمینبه.کردری  خونبهاقداممفسدهدفعیامصلحت

نظژامحفژظچژونعنژاوینیبژهاستنادباراآنتواننمیواستمطلقآنحرمتکهکرداشاره

هژژا بسژژیارحیژژاتییژژامطلژژقوشژژکنجهالبتژژهتنهژژاارزشمطلژژقنیسژژت؛ارزش.کژژردتجژژوی 

توانآنهارانادیدهانگاشت.استثنانابرداردیگر هموجوددارندکهبااستنادبهحفظنظامنمی

بنیاداست.استنادبهحفظنظامبرا اینمنظوربسیارسطحیوبی

مصلحتی حکومژتحفظبهناظرتنهاکند،میایجا رااولیاحکامازعدولگاهکهدوم؛

اندهمگاهایجژا ها اجتماعیکهخمیرمایۀنظماجتماعینیست؛اتفاقاًحفظبرخیازارزش

تردرمقامت احممغلژو حفژظنظژامشژوند؛بژرا نمونژه،یژدواهمیتکندکهاحکامکممی

نماوکاشفازواقعیتنیست؛گژاههموارهواقعتصرفدرمالکهنشانملکیتبهشمارآمده

کنندکهبهواقعمالژکآننیسژتند؛ولژیلژ ومحفژظنظژماجتمژاعیافراددرمالیتصرفمی
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کندکهدرسطححکمظاهر ،بااستنادبهقاعدۀیدهمچنانمالکقلمدادشوند.ایجا می

پیوستهبژرا حکومتیدارد.اگریبااینحالعدولازاحکاماولیدرهرحالجنبۀاستثنای

محژدودنمودنوخژوداقتژدارافژ ودنراسژتا درراشژرعمبژانیوموازینخودبقا وحفظ

مشژکلدارا بنیژاد لحژاظبژهکژهشژودمیروشنانگارد،نادیدهمردم،ها آزاد وحقوق

دهژا اجتمژاعیها،سژاختارهاودیگژربنیااست؛زیرانظمیکهپیوستهازرهگذرشکستننظم

.حاصلشودنهپایداراستنهمطلو 

وخژودبقژا راسژتا درتنهژامصژلحتعنصژرازحکومژتکژهاطمینانبهاینبرا سوم؛

شژژفافودقیژژقسژژازوکارها بینژژیپژژیشنکنژژد،سوءاسژژتفادهشژژهروندانهژژا آزاد تحدیژژد

-مژردمفرآینژدها یبینژپژیشمژردم،منژافعومصالحرعایتاحرازبرا بویژه.استضرور 

دخالژتروایژناز.ها اضطرار یکضرورتاسژتوحالتمصلحتتشخی درسا رانه

شژود،مژیاعمژالجامعژهدرمصژلحتنژامبژهآنچهتشخی درآنانواقعینمایندگانیامردم

نظژامیژاحکژومتینظژاممعنژا بژهخژواه-نظژامحفژظبژرا اندیشیمصلحت.استضرور 

بژرا خمینژیامژامکژهزمانیشاید.گیردصورتسا رانهمردمفرایندیکدرباید-اجتماعی

دانسژت)موسژو ضژرور رامجلژسنماینژدگانسژومدورأ مصژلحتی،مقژرراتتصویب

گرچژهکژهاسژتآنمعنژا بژهایژن.داشژتدرنظرهمرانکتهاین(،8613:82/678خمینی،

مصژلحت،تشژخی اصژلدرامااست،رداربرخوفقهیدقیقها جنبهازمشروعیتتشخی 

نیژ کنژدمژیپیژداتجلژیآنژانمنتخبنمایندگانقالبدرکهمسلمانانجامعۀعمومیوجدان

شناسژانهداردوتنهژاکهتشخی مصلحتدربسیار مواردجنبۀموضوعبویژهاین.نقشدارد

بااحکاماولیشرعارتباطندارد.

هژا بیرونژیزااسژتکژهازالژ امنظژراسژالم،نظمژیدرونبههررونظموانتظژاممژورد 

آنجوششاززیاد حدودتاعملاخالقیسرچشمهنگرفتهباشد.دردیدگاهاسالمی،ارزش

بژرا اقژدامکژهنقلیوعقلیادلۀهمۀ.گیردمیوآزادشهروندانسرچشمهخودآگاهارادۀاز

مژیتجژوی را-باشژدعدالتازعار پو دیننظمبرقرارکنندهاگرحتی–جائرنظاماصالح

همژینبژه.اسژتمقژدمآنظژاهربژرحکومتونظاممحتوا حفظکهاستآنمعنا بهکند

خشژک،مکژانیکی،نظژمیژکبرپاداشژتننیژ "اجتمژاعینظام"معنا بهنظاممورددرترتیب
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نیسژت.اسژالممقژدسشارعمطلو روهیچبههاانسانکرامتوحرمتبهاعتنابیواقتدارگرا

نظمموردنظرشارعمقدس،یکنظمکیفیوانسانیاست.

باشژد،نارواآنمحتوا وظاهرریختنهمبهوصالحوعادلنظامدراخاللساناگربدین

چنینومحتوادراخالل وب رگتژرمراتژببژهگنژاهیآنکشژانیدنانحرافبهونظامیجوهر

کژهدهژدرخکسژانیسو ازاستممکننظامدراخاللمصداقرینبدت.استترنابخشودنی

استفادهبا حکومژتیژکمحتژوا کژردنتهژیبژاانژدنمژودهآنانبهمردمکهاعتماد ازسوء

.کننداخاللآنعامیاخاصمعنا بهنظامدراقتدارگرایانهنظمیبرقرار یامطلو 

وی قراردادنمفهومحفظنظامبهسژاحتاحکژامتوانبادستاباتوجهبهآنچهگفتهشدنمی

هژا بنیژادینتعژدّ کژرد.بلکژهها مژردموبژهطژورکلژیارزششریعتوحقوقوآزاد 

ها دینیوانسانیخودنمونۀروشژنها مردموارزشهابهحقوقوآزاد بسیار ازتعد 

اخاللبهنظامدرمعنا درستآناست.


 مدنی اعتراضات و ظامن حفظ مفهوم ارتباط .6

گونهکهگذشتمقصودازنظمونظامدرعنوان،ل ومحفظنظامیاحرمتاخاللبههمان

مایژۀورفژیکژهداردنظام،مفهومیمتعالیاست.حفظنظامباتوجژهبژهمفهژوموسژیعودرون

ۀمایژکنژد؛بلکژهاندیشژۀحفژظنظژامدسژتپیوستهبهحفظوضعموجود،توصیهوتشویقنمی

تژرهژمهسژت.ازسژو دیگژراعتژراضمژدنیکژهدرتالشبرا ساختننظمیبهترومتعالی

بنژد اسژتمبژانیود یژلادبیاتاسالمی،زیرعنوانامربهمعروفونهیازمنکرقابلطبقه

سانمفهومحفظنظامنژهتنهژااعتراضژات(.بدین8639:35عقلیونقلیخودرادارد)ورعی،

ا بژرآنکنژدبلکژهبژهگونژهآمی شهرونداننسبتبهحاکمیترانفژینمژیلمتمدنیومسا

مایۀنظمعاد نهوانسانیتوسمحاکمیتنقضشژدهباشژدکند.اگربخشیازدرونتأکیدمی

درواقعبهنظاماجتماعیآسیبواردآمدهاست.دراینصورت،شهروندانحقدارنژدنسژبت

لوازمآناعتراضکنند.بایدبهیادداشتهباشیمکهاطژالقوعمژومتوجهیبهمقت یاتوبهبی

دهدتژاحاکمیژترانقژدکننژد.امژربژهادلۀامربهمعروفونهیازمنکربهشهروندانحقمی

معروفونهیازمنکردقیقًاترجمانحژقوتکلیژفشژهرونداننسژبتبژهآزاد بیژانونقژد

مادلۀل ومحفظنظامنیست.بژهایژنمعنژاکژهنقژدنظژامحاکمیتاست.اینادلههرگ محکو
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مایژۀحکومتیبهخود خودمصداقاخاللبهنظژامنیسژت؛بلکژهپاسژدار ازمحتژواودرون

نظماجتماعیاستوحتیبهایناعتبژارهژمواجژباسژت.مراتبژیازامژربژهمعژروفاصژو ً

ادلۀل ومحفژظنظژامآنراتخصژی یژاکندتااصطکاکیبانظموان باطاجتماعیپیدانمی

هاییازامربژهمعژروفونهژیاندگونهتقییدب ند.بلی،همانگونهکهبرخیفقیهانیادآورشده

:8318ریختگیساماناجتماعیشودروانیسژت)نجفژی،همازمنکرکهباعاهرجومرجوبه

تژژوانبژژهاقژژداماتازمنکژژر،نمژژیروبژژااسژژتنادبژژهامژژربژژهمعژژروفونهژژی(.ازهمژژین78/616

 ا دستزدکهمداخلهدرآنهادرصالحیتمقاماترسمیوعمومیاست.خودسرانه

درمیانمسلمانانالبتهدیدگاهیکسانیدراینبارهوجودندارد.بهلحژاظتژاریخی،فقیهژان

سژیروانژددرتفهژا موجژودداشژتهسنیبهدلیلوابستگیوپیوسژتگیکژهبژهنژوعحکومژت

تعبیرها خودازمقولۀنظماغلببرحفظنظمموجودوپرهیژ ازانقژال وشژورشعلیژهآن

انژدهژابژودهاند.شیعیاناماچونبیشتراقلیتیدرموضژعمخژالفحکومژتتأکیدبیشتر داشته

اند.اماحتیشیعیانهمبهدلیلتأکیژد برا اعتراضاتمدنی،ارجومن لتبیشتر قائلشده

کهدرمنابعدینیبرل ومحفظنظموان باطاجتماعیبژهکلژیشژده،اهمیژتنظژمراازنظژر

اند.دورنداشته

جداازایناختالفرویکردها،انبوهیازادلهازجملهادلۀامربهمعژروفونهژیازمنکژر،

نمایژد.یبرحقوبلکهمسئولیتمسلماندربهساز وارتقا نظماجتماعیموجژودد لژتمژ

زند؛بلیاگراعتراضمژدنیبژههژرجوادلۀحفظنظامهرگ اینادلهراتخصی یاتقییدنمی

مرجبینجامدوبهبنیادها اجتماعیآسیببرسانداستنادبهادلۀامربهمعروفونهژیازمنکژر

ایژنکژهپژا اصژلواسژاساسژالمدرمیژانباشژدکژهدرشود؛مگراینبادشوار روبرومی

صورتحکممسألهمتفاوتخواهدبود.

گرایانهقاعدۀحفظنظامبهاینواقعیژتهژمبایژددرعینحالدرمقامتوجهبهوجهآرمان

بودنآنشرعاًوعقژالًبودنوغیرانسانیتوجهکردکهگاهمخالفتبانظمرای بهدلیلظالمانه

کنژد.اتفاقژاًهژرعملژیراتجژوی نمژیبودننظمموجژودارتکژا شود.امانامشروعواجبمی

کنژدکژهحتژیدرمژواردضرورتحفظنظامبهمعنا نظژموان ژباطاجتمژاعیایجژا مژی

هژاوسژاختارها موجژودهژمحژداکثرتژالشممکژنبژرا مشروعیتتالشبرا تغییرنظژم

-انژدصژورتمایۀنظموان ژباطاجتمژاعیهاییکهبهمثابۀدرونهاوف یلتمراقبتازارزش
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گیرد.



 نظام به  اخالل به مناسب واکنش .7

بهشرحیکهگذشتاخاللبهنظام،مفهومیگستردهاستومصژادیقفراوانژیدارد.هژم

هژا گونژاگونزنژدگیاجتمژاعیانسژاندارا اهمیژتیکسژانیعناصرنظموهمنظمحژوزه

مبژهکلیژتجامعژهوافژرادنیستند.بههمینترتیبآسیبیکهمصادیقگوناگوناخاللبژهنظژا

توانژدبژاکندیکساننیست.هرچندرفتار کهعنواناخژاللبژرآنصژادقبیایژدمژیواردمی

ا باشژدکژهراهراشرایطیحرامباشد.بااینحالصیانتازنظموانتظامموجودنبایدبهگونه

ترببندد.تروکیفیبرحرکتبهسو نظمیمتعالی

 لتیکهنظموان باطاجتماعیدارد،راهمناسببژرا رویژاروییبژاهمژۀباهمۀارجومن

آوردنانگار وکیفرنیست.بهد یلعقلیونقلژیفژراوان،رو مصادیقاخاللبهنظام،جرم

هژاهمژوارهآخژرینسژالحاسژت)نوبهژار،انگار وکیفربرا رویاروییبانابهنجژار بهجرم

توانمصادیقمعژینوشژدید انگار میبهاصولومعیارها جرم(.باتوجه8630:38-889

ازتعرضبهنظمراجژرمقلمژدادکژرد.اخژاللبژهنظژام،عنژوانیمژبهموکلژیاسژتوبژرا 

بودنقوانینکیفژر ورعایژتشژفافیتدرانگار مناسبنیست.ل ومرعایتاصلکیفیجرم

هژا جژد وداربپرهیژ یم.نمونژهبهموکژشانگژار عنژاوینمژکندتاازجرمآنایجا می

انگار نمژود.تواندرقالبعناوینمشخ ومعینباشرایطیجرمزیانباراخاللبهنظامرامی

هژا فقهژینژاظربژهانگار مواردمبهموتفسیربردارمانندتبلیغعلیهنظامبژاروحآمژوزهجرم

یژهنظژامبژانقژدوانتقژادکژهازحقژوقونبژودنمژرزتبلیژغعلحفظنظامهمسونیسژت.روشژن

-ها شهروند استوبهاعتبار دیگرخودازلوازمحفظنظاماسژتپیوسژتهابهژاممسئولیت

انگار رفتارها مخژلبژههاییرابرا نظامق اییکشورماپدیدآوردهاست.حتیدرجرم

هژا وسژیعوانگژار زجژرمداشژتوانظموانتظاماجتماعیهژمبایژدجانژباحتیژاطرانگژه

ها کورپرهی نمود.بخشیازنظموانتظامقانونیراممکناسژتبتژوانبژاقهژروکیفرگرایی

جوشدبهضمانتاجراها حقوقیبهدستآورد؛امانظمیکهازدرونساختارها جامعهمی

ازرهگژذرقهژروا کهنظژمرامراتبارجمندتراست.جامعۀخودسازمانبهمراتبازجامعه

 همازاباتبیشتر برخورداراست.آوردهمازنظمیوا ترال امبهچن می
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 گیرینتیجه
شژدۀفقهژیاسژتقاعدۀفقهیوجو حفظنظامیاحرمتاخاللبهنظامازقواعدشژناخته

فقهیخاصخودرادارد.برابژرایژنقاعژده،امژور کژهبژهعنژوان-کهمبانیود یلالهیاتی

اانو مستل محفظنظمباشد،واجبوآنچهبهنظژاماخژاللواردنمایژد،حژراماسژت.شژمار

زیاد ازاحکاماوّلیوحتیقواعدفقهیبربنیادحفظنظاماستوارشدهاست.مقصژودازنظژام

تنهانظامحکومتینیست؛بلکهمقصودنظموانتظاماجتماعیاست.البتهیکحکومژتصژالح

.ها یکجامعۀبساماناستوحفظآنازمصادیقحفظنظاماستهمازضرورتوشایسته

کندم ژمونقاعژدهنژهبژهحکومژتاسژالمیباتوجهبهمبانیود یلیکهقاعدهراااباتمی

اختصاصدارد،نهبهروابمدرونجامعۀاسالمی.امور کژهزنژدگیوحیژاتبشژردرسژطح

کهآنچهبژههم،ازبا حفظنظامنوعانسان زماست؛همچنانالمللیبرآنمتوقفباشدبین

رساندمبغوضخداونژدمتعژالالمللیزیانمینظموانتظامزندگیبشردرمقیاسجهانیوبین

هاومردمیکهدریکقلمروجغرافیاییقژراردارنژدحژقدارنژدیژانسژبتبژهاست.حکومت

هژا کننژددرعرصژها کهدرآنزیسژتمژیینۀجامعهدیگراناولویتدارندتابرا ادارۀبه

گرفتناینقواعژدومقژرراتدرصژورتیکژهمسژتل مگوناگونمقرراتیراوضعکنند.نادیده

-هرجومرجونقضنظموانتظامیباشدکهدریکجامعهدرقالبقوانینمصژو یژاعژرف

شود،شرعاًحراماست.گرمیها معینمحلیجلوه

هژا غیراسژالمیقژوانین،تردیدهمدرجامعۀاسژالمیوهژمدرجوامژعوسژرزمینبیالبته

هژاوتعژالیمشودکهبرخالفمژوازینعژدلوانصژافوآمژوزههایییافتمیمقرراتونظم

شرعمقدساست.درحالتطبیعیوبهعنواناوّلی،یکمسلمانمل منیستازایژنقژوانینو

اوجودچنینقوانینومقرراتیبهخود خودمجوزبههمریختننظژممقرراتپیرو کند؛ام

ها ناعاد نهرابایدنقژدکژردوبژارعایژتوانتظامیکجامعهنیست.قوانین،مقرراتورویه

هژاکوشژید.درمقژامها امربهمعژروفونهژیازمنکژربژرا اصژالحآنمراتبوچارچو 

درنظرداشتکژهمفهژومنظژموانتظژامدرمعنژا انسژانیآن،مخالفتباقوانیننامناسبباید

اصو ًوجهاجتماعیدارد.بایدازتفسیروتعبیرها خودخواهانهوفردگرایانژهازمفهژومنظژم

ها موجودرابهآسانیظالمانژههاورویهپرهی کرد.نبایدزیرتأایرمنافعومصالحفرد ،نظم

-حتیص رفناعاد نهبودنمواضعیژککشژوردرمعژاد تبژینشمردوآنهارانقضکرد.
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کند.جژداازعنژاوینحژرامزدننظماجتماعیموجوددرآنجامعهراتجوی نمیالمللی،برهم

آید،اینرفتارهاازبا اخاللبژهنظژمستی وتروریستیصادقمیدیگر کهبراقداماتنظم

-کهنظموبنیادها اخالقیاساسژیاست.سرانجاماینوزندگیشهروندانکشورهاهم،حرام

تواناصولاخالقژیوترینزیرسیستماجتماعیاست.بااستنادبهحفظحکومتودولت،نمی

نظموانتظاماخالقیرانقضنمود.
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