بیستویکم،شماره،36تابستان8631
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 



از حفظ حکومت تا حفظ نظام
رحیم نوبهار

1

دریافت – 1931/7/11 :پذیرش1937/7/39 :
چکیده

 اینمقالهضمنتبیینمفهومقاعدۀحفظنظامواشارهبهدیرینۀآندرپژژوهشهژا 
کالمی-فقهیبرمعنا موسعاینقاعدهوارتباطتنگاتنژ آنبژالژ ومحفژظان ژباط
اجتماعیتأکیدمیکند.مقالهبایادآور نمونههاییازاسژتنادفقیهژانبژهایژنقاعژدهدر
مسائلفقهی،اهمیتنظممتعالیوف یلتمندانهراکهدرایژنقاعژدهمژوردنظژراسژت،
روشنمیسازدوبویژهنسبتمفهومحفظنظامباحفظنظامحکومتیراتوضیحمیدهد.
اندیشۀاصلیمقالهایناستکهحفظنظامدرف ا فقهبیشترناظربهحفظنظمزندگی
اجتماعیبهمعنا گستردۀآناست.حفظنظامبهاینمعناالبتهاقداماتمعطوفبهحفظ
حکومتصالحراهمدربرمیگیرد،ولیحفظنظامدراندیشۀاسالمیناظربهنظژمهژا 
برساختۀانساندرجوامعمختلفاستوبژدینسژانبژامفهژومنظژمعمژومیدرحقژوق،
همانند ها فراواندارد.قاعدۀحفظنظامبهحفظنظژمموجژوددرجامعژهاسژالمییژا
حفظحکومتاسالمیاختصاصندارد.بهموجباینقاعدهبایدبههرنظژمبشژر کژه
محصولفکروعملمردمانمخت لفاستوبهبقا نوعانسژانوزنژدگیبژاکیفیژتاو
کمکمیکند،احترامنهاد.مقالههمچنینبهمحتوا آرمانیحفظنظاماشارهمیکنژدو
ظرفیتها اینمفهومرابرا عدمقناعتبهنظمموجودوتالشبرا برسژاختننظمژی
بهتریادآورمیشود.


واژگان کلیدی:نظم،نظاماجتماعی،اسالم،نظریۀدولتدراسالم،نظمعمومی.
.8دانشیارحقوقکیفر دانشگاهشهیدبهشتی r-nobahar@sbu.ac.ir
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مقدمه
درگیر برسرمفهومنظموچژارچو هژا حمایژتازآنازمباحژاچژالشبرانگیژ در
جوامعبشر ازآغازتاکنونبودهاست.درحالیکهحکومژتهژااغلژببسژیار ازحقژوقو
آزاد هارابهبهانۀپاسدار ازنظماجتماعینقضیامحژدودکژردهانژد،منتقژدانومصژلحان
اجتماعیدرپیتصویر ازمفهومنظمبودهاندتاحفظنظمموجوددسژتاوی

بژرا رکژودو

سکوننباشدوپیوستهبتوانبهسو نظمآرمانیحرکتکرد.نظموامنیت؛گژاهبژامفژاهیمی
مانندصلحواخالقت احمپیدامیکند.بهگفتۀرودبراچ8درحقوق،سهعنصرسژازندهوجژود
داردکهت ادمیانآنهااجتنا ناپذیراست؛الف-عدالتکهرابطۀآرمانیمیانانسانهاسژت؛
اخالقکهتکاملفرد آرمانیاستوپ -امنیژت.هژریژکازایژنسژهعنصژردریژکت ادحل ناشدنیبادوعنصردیگراست.بهعبارتدیگردرنظمقانونیهیچیژکازایژنسژه
عنصردربرابردوعنصردیگر[مجموعاً]یادربرابرهریکازآنها[بهطورجداگانه]نمیتوانند
کاملتریندرجهازتکاملخودراداراباشند؛امادرهراندیشۀحقوقیماناگ یریمهریژکاز
آنهارابپذیریم(.)Pound, 1939: 473
درایرانباپیروز انقال اسالمیمفهوم"حفظنظژام"کژهدارا دیرینژۀفقهژیطژو نی
ی–
استواردادبیاتحقوقی -سیاسیکشورشژد.بژویژهکژاربردایژنواوهتوسژمامژامخمینژ 
رحمهاهلل-درموارد (برا نمونهنک:موسو خمینی856/83:8613و)732/85باعژاشژد
برخیبابیتوجهیبهدیرینهوپشتوانۀکالمی-فقهیاینمفهوموحتژیکژاربردآندرآاژارو
گفتهها امامخمینیدرموارددیگر ج حفظحکومت(موسو خمینی12،75/2:8613و
39؛،)27/1معناییسادهوابتدایییاکژازآنبهدستدهنژد.حتژیبرخژیگمژانبژردهانژدبژا
اسژتنادبژژهمفهژژومحفژژظنظژاممژیتژژوانمعیارهژژا اساسژیاسژژالمیرادرنوردیژژدیژژاحقژژوقو
آزاد ها مردمدرزمینههاییمانندنقدحاکمیترانقضیابدونجهتتحدیدکژرد.برخژی
نویسندگانهمدرمقامتبییناینقاعدهبیشتربهظرفیتهژا ایژنقاعژدهبژرا صژدوراحکژام
اانو وو ییبرا موارد مانندتجوی تجسسوتحدیدآزاد ها مژردموحتژیشژکنجۀ
شهروندانباعنوانتع یرشرعیتأکیدکردهانژد (ملژکاف ژلی.)803:8613،ایژندرحژالی
استکهقاعدۀحفظنظامدارا معناومفهومیپیشرووآزاد بخشاسژت؛قاعژدها کژهبژه
1. Rudbruch
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اعتبار ازقواعدفقهسیاسیاست(شژریعتی)756:8612،ومژیتژوانآنراازقواعژدحقژوق
عمومیهمبرشمرد.
اینمقالهبهمنظورروشنساختنابعادمفهومی"حفظنظام"بژهپیشژینۀکالمژی-فقهژیآن
درآرا متکلماناسالمیوفقیهانمیپردازد.مقالهبهطورمشژخ

درپژیپاسژحتحلیلژیبژه

اینپرسشاستکژه:چژهرابطژۀدقیقژیمیژان"حفژظحکومژت"و"حفژظنظژاماجتمژاعی"
همچونیککلوجوددارد؟آیامفهومحفظنظژاممژیتوانژددسژتمایژها بژرا بژرهمزدن
بنیادهاوساختارها اجتماعیوتحدیدحقوقوآزاد ها مردمشود؟مقالهالبتهبژهمباحژا
دیگر مانندکاربردمفهومحفظنظامدرگسترۀبینالمللیوجامعۀجهانیهمپرداختهاست.

 .1مفهوم قاعدۀ حفظ نظام
معنا اجمالیوجو حفظنظامیاحرمتاخاللبهنظام-کهبرخیفقیهانازآنهمچون
یکقاعدهیادکردهاند-ایناستکهحفظنظموانتظاماجتماعیدرجامعۀبشر  زماست.
بهتعبیر دیگراخاللبهنظموانتظاماجتماعیحراماسژت.محتژواوم ژمونقاعژدهالبتژهبژه
خود خودتالشبرا اصالحیاحتیسرنگونیحکومتجائروظالمراردنمیکند.قاعژدۀ
حفظنظامباحقمردمبراعتراضاتمدنیناسازگارنیست،اماحتیدراعتراضها مدنیهژم
الهامبخشایناندیشهاستکهتاجا امکانبایدازدامنزدنبههرجومرجوبینظمیپرهی 
نمود.اینازآنروستکهبهشرحیکهخواهدآمدمحتوا قاعدۀوجو حفظنظامتنهژابژر
حفظوتداومنظمظاهر ومیکانیکیتأکیدنمیکند؛بلکهبهدرونمایۀنظمهمکژهعژدالت،
انصاف،رعایتحقوقوآزاد ها شهرونداناست،توجهمیکند.قاعدۀحفظنظژامتنهژابژه
نظمیکهمحصولاقتداردولتیاستنظرندارد؛بلکهبهنظموانتظژامیکژهازدرونجامعژهو
سنتها مناسباجتماعیمیجوشدنی بهامیدهد.ازچشمانداز دیگر،قاعژدۀحفژظنظژام
تنهابرل ومحفظنظمدرجامعۀاسالمیتأکیدنمیکند؛بلکهدارا وجهیجهانشمولاسژت.
بهشرحیکهخواهدآمدمبانیقاعدهاقت امیکندکژهنظژموانتظژامدرهمژۀجوامژعبشژر 
برا شارعمقدسبااهمیتباشد.بهاینساندرخواستشژارعمقژدسازهمژۀشژریعتبژاوران
ایناستکهبهنظموانتظامموجوددرجوامعبشژر حرمژتنهنژدوازهرگونژهتژالشبژرا 
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دامنزدنبهبینظمیوهرجومرجبپرهی ند.اینالبتهبهمعنا آننیستکهقاعدۀحفظنظژام
تژژالشبژژرا اصژژالحسژژاختارها جهژژانیغیرعاد نژژهوبرسژژاختننظمژژیجدیژژدوبهتژژررارد
میکند.درستاستکهدرحالتآرمانیغایتحقوقبینالملژل،تژأمینخیژرمشژترۀهمژۀ

اع ا جامعۀجهانیاست(فلسفی)53:8633،امادرهرموردکژهچنژیننباشژدنمژیتژوانبژه
نظمستی

وتوسعۀهرجومرجپرداخت.

بار مفهومحفظنظامبهاینمعنابامفهومنظمعمومیکهازمباحامحور حقژوقملژی
وبینالمللیاستارتباطدارد؛هرچندپرداختنبهواگراییهاوهمگرایژیهژا ایژندومفهژوم
کهدرجا خودبسیسودمنداست،موضوعایننوشتارنیست.

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

شمارمفاهیمومسائلفقهی-اصولیکهبهنوعیبهعلمکالمنسَبمژیبرنژد،کژمنیسژت.
قاعدۀفقهیل ومحفظنظامنمونۀروشنقواعد استکهمفژاهیمآننخسژتدرعلژمکژالم
مطرحشدهاست.ابنسینافلسفۀتشژریعاحکژامراحفژظنظژامشژهردانسژتهاسژت وشژدتو
ضعفواکنشبهنقضهنجارهاراتابعیازدرجۀآسژیبنقژضهنجژاربژهشژهردانسژتهاسژت
(ابنسینا8909،ق.)959/8:متکلماناسالمیمانندخواجۀطوسیوعالمۀحلیازدیربازیکژی
ازاهدافبعثتپیامبران(ع)راحفظنظامزندگیبشرعنوانکردهاند(حلژی8966،ق8.)933:
درواق ع،حفظنوعانساندرجهانماد درقالبیکزندگیمنظموبسامانازجملهد یلژی
استکهبعثتپیامبران(ع)راضرور ساختهاست(حلی8966،ق.)933:درادامژه،متکلمژان
امامیههمبرا ااباتل ومامامتبهقاعدۀل ومحفظنظاماستنادکردهاند(موسو ،علمالهد 
)739/7:8905؛موسژو ،علژمالهژد 862/8:8980؛حلژژی97:8905،؛اسژژترآباد 8979،ق:
.)783/7
استنادبهحفظنظامبرا ااباتوجو نبوتیاامامتازجهاتیچندشایستهتأملاست:
نخست:ایناستد لبهنوعیانسانگرایانژهاسژت؛ازآنروکژهنشژانگراهتمژامخداونژد
.8کالمسنینی بااینمفهومبیگانهنیست؛هرچندپرداختنبهآنموضوعبحااینمقالهنیست(نک:بوزیان:7088،
.)873-22
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متعالبهحفظوبقا نوعانسانهمچونامر کلیاست.انسانوانسانیتدرکانونتوجهاین
استد لقراردارد.هدفازبعثتپیژامبران(ع)یژانصژبامامژان(ع)آنگونژهکژهدراندیشژۀ
کالمیشیعیمطرحاست،حمایتازگروهخاصژیازانسژانهژاماننژددینژداراننبژودهاسژت.
بدینسانپرووۀنبوتوامامتوجهیانسانمدارپیدامیکنژد؛چژونبژهزنژدگیبشژردرایژن
جهانوکیفیبودنآناهمیتمیدهد.
دوم :استنادبهحفظنظامبهعنژواندلیژلوجژو بعثژتپیژامبرانیژانصژبامامژان(ع)بژه
خود خودنشانگرضعفانساندرساماندهیبهزندگیاجتماعیخودنیست؛اینکهح ور
پیامبرانوپیشوایانمعصوموآموزهها آناننظامبخشزندگیبشژراسژت،بیژانگرایژننکتژه
استکهوجهیازوجوهزندگیبسامانبشربررو خاۀبهح وراولیا الهی(ع)نیازمنژد
است.نیازمند کسییاچی

بهکسدیگریاچی دیگژرضژرورتاًبژهمعنژا ضژعفنیسژت.

مداخلۀپیامبرانواولیا االهی(ع)متمّمومکمّلنظماجتماعیزندگیانساناست.درچرایی
نبوت،متکلماناسالمیاغلبتأکیدکردهاندکهرسژالتنبژوتتأکیژدبژردریافژتهژا عقژل
بشر واطمینانبخشیبهانساناست(حلژی)931:8966،؛پژسلژ ومح ژورعنصژرنبژوتو
تعالیمانبیادرساماندهینظماجتماعیبشرهرگ بهمعنا نفیعقلخودبنیادآدمیوت عیف
نقشانساندرتوانمند هایشدرسامان دهیبژهنظژماجتمژاعیزنژدگیخژودنیسژت.دیژنو
آموزهها دینیپیوستهدرکنارعقلوعقالنیتانسانویارومددکارو بژودهاسژت،نژهدر
برابرآن.
سوم:وجهدیگر کهایناستد لراانسانیمیکنداهتمامآنبهمقولۀنظژماسژت.نظژم،
نیازضرور زیستاجتماعیانساناست.وجهیازایننظم،حفظانسانوبقا اوسژت.نسژل
انسانکهبرابرمتونموجود،طُرفهآفریدۀخداونداست(مؤمنژون()89:)76بایژدبژاقیبمانژد؛
قرآنمجیدهرگونهتالشبرا نابود نسلانسانیرانوعیفسادوافسادقلمژدادکژردهاسژت
(بقره(8.)705:)7امابقا انسان،مقصودنهایینیسژت؛مقصژودنهژاییخداونژد،بقژاوحیژات
انسانهمراهبایکزندگیباکیفیتاست.ارادۀخداوندمتعالدرواقعبربقا انسژانوحیژات
اوهمراهباکیفیتبا تعلقگرفتهاست.نظمازعناصر استکهبهسهمخودبهحیاتانسژان
کیفیتمیبخشد.ازهمینجاروشنمیشودکهنظم،نظاموانتظامیکهآموزهها دینیبرآن
.8وإذاتولیسعیفیا رضلیفسدفیهاویهلکالحرثوالنسلواهلل یحبالفساد.
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تأکیددارد،نظمیصرفاًفی یکیوخشکنیسژت.ایژننظژمبایژدچنژانباشژدکژهبژهزنژدگی
کیفیتببخشد.کیفیت،بیدرن

باف یلتوخیرارتباطپیدامیکند.هرکسپدیدۀنبژوتو

امامترادستکمبهمعناییکهدرادیانابراهیمیواسالممطرحاست،بپذیردنمیتواندانکار
کندکهمعیارنظموانتظامموردنظردراینادیان،نظمیف یلتمندانهاست؛نظمیکژهدرآن
زیستجمعیوف یلتمندانۀانسانحمایتوت مینشژود؛نژهیژکحیژاتمژاد صژرفو
بیبهرهازف یلت .پیداستکهنظمدنیا مدرنازفقدانچنینعنصر رنژ مژیبژردد.سژالهژا

پیشایمانوئلمونیه8فیلسوففرانسو وهمکارانشباطرحایدۀ"بینظمیسامانیافتژه"،7از
گونها نظمانتقادکردندکهدرعینحالفاقدروحاست).(Mounier, 1952: p. vii
بههرروج داازاینکهشمارزیژاد ازمتژوندینژیآشژکارابژرضژرورتنظژموان ژباط
اجتماعیتأکیدمیکنند(منتظر 8903،ق)822-829/8:؛ل ومحفژظنظژامهمچژونیکژیاز
د یلضرورتبعثتانبیاءویاامامژان(ع)ازکژالموالهیژاتبژهفقژهواصژولسژرایتکژرده
است؛اینتعمیموسرایتبهلحاظعقلیهمبیتناسبنیست.اگرضرورتداردکژهپیژامبران
وپیشوایانیازطرفخداوندبرا حفظنظموانتظامزندگیبشژرمبعژوثومنصژو شژوند،
آموزهها اولیا دیندرسطحشریعتوقانونهمعلیالقاعدهبایدبهگونها باشدکژهنظژم
وانتظامزندگیانسانراتأمیننماید.درواقع،نسبتورابطۀمیانحفظنظامدرکالموقاعژدۀ
ل ومحفظنظامدرفقهبهنوعینسبتمیانکلوج ءاست.اگرکلپرووۀپیژامبر وامامژت
آنگونهکهدراستد لها کالمیمطرحشدهبرا حفژظنظژاماجتمژاعیانسژاناسژت،هژم
مجموعشریعتوهژماحکژامج ئژیآنبایژدبژرآوردهشژدنهمژینهژدفراپیگیژر کنژد.
ضرورتهماهنگیوسازوار کلوج ءایجا میکندتانتواندرمجموعاحکامشژریعت،
حکمیرایافتکهنظمستی باشدوانظباطاجتماعیرابرهمب ند.
 .2-2پیشینۀ فقهی مفهوم یا قاعدۀ حفظ نظام

بهوارونۀآنچهگاهپنداشتهمیشود،اصطالححفظنظامازابداعاتامژامخمینژی-رحمژه-
اهلل-نیست.فقیهانقرنهاستکهدراستد لها خودبهمفهوموجو حفظنظامیژاحرمژت
اخاللبهنظامبرا ااباتاحکامشرعیاستنادمیکنند.حتیفقیهانیکهبهنظریۀو یژتفقیژه
1. Emmanuel Mounier.
2. Established Disorder.
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درادارۀامورعمومیاجتماعمعتقدنبودهاندوشأنفقیهراتنهاافتایاافتاهمژراهبژاق ژاوتیژا
ایژژنهژژردوبژژهاضژژافۀتصژژد امژژورحسژژبیهمژژیداننژژد،بژژهحفژژظنظژژامتوجژژهداشژژتهانژژدودر
استد لها فقهیبهآناستنادکردهاند.برخیازفقیهان صریحاًحرمتاخاللبهنظامرایژک
قاعدۀفقهیقلمدادکردهاند(طالقانی.)68:8962،اینقاعدههمچوندیگژرقواعژدفقهژیادلژۀ
خاصخودازعقلوبنا عقالوحتینقلرادارد(سیفیمازندرانی8975،ق،ج86:8؛باقی-
زادهوامید .)700-833:8636،حتیمحققنائینیآنرادرشماراحکاممستقلعقلقلمداد
کردهاست(نائینی،8626،ج.)670:8
مفهومحفظنظژامدرفقژهبژهنوبژۀخژود سژببپیژدایشمفهژوممژرتبمدیگژر بژاعنژوان
"واجباتنظامی"شژدهاسژت .مقصژودازواجبژاتنظژامیواجبژاتیاسژتکژهاسژتمراربقژا 
زندگیانسانهادریکجامعۀمنظموبسامانرات مینمیکند.مثالً اگژرادارۀدرسژتامژور
جامعهمتوقفباشدبراینکهچندنفرشغلخاصیمانندنانواییراپیشۀ خژودسژازند،بژهنحژو
واجبکفاییبرگروهیواجبمیشودتابرا حفظنظاماجتماعیمتصد ایژنشژغلشژوند
(نائینی8626،ق،ج.)7:8باآنکهجوازاجرتگرفتنبرا انجامواجباتپیوستهمحلاشژکال
وتردیدبوده،اجرتگرفتنبرانجامواجباتنظامیبژیاشژکالاسژت (اصژفهانی703:8903،؛
عاملی.)603/87:8983 ،اتفاقاًطبعواجباتنظامیبهگونها استکهباپیشبینیاجرتبرا 
آنهابهخوبیانجاممیشود.حتیبرخی،پرداختاجرترانوعیواجبنظامیقلمدادکژرده-
اند؛چونبهدرستانجامگرفتنواجبنظامیکمکمیکند.درواقع،گاهبرخیخدماتکه
ازنوعواجباتنظامیاستبایدبهصورتحرفهوشغلارائهشودتژاپایژداروسژودمندباشژد.
پایدار مشاغلدرصژورتیتحقژقمژی یابژدکژهبژاپرداخژتودریافژتاجژرتهمژراهباشژد
(اصفهانی.)788:8903،
بار موارداستنادبهقاعدۀحفظنظامدراستد لها فقیهان،اف ونازشژماراسژت.حتژی
درمسائلاصولیهمگاهبهقاعدۀل ومحفظنظاماستد لشدهاست.بژرا نمونژهدرمبحژا
احتیاطدراحکامشریعت،دانشمنداناصولیکهاحتیاطرادرگونههژاییازشژبهه زمنمژی-
دانندبرحُسنونیکوییاحتیاطتأکیدمیکنند.بااینحالآنهایادآورمژیشژوندکژهحُسژنو
نیکوییاحتیاطتاجاییاستکهسبباختاللدرزنژدگیاجتمژاعینشژود(خراسژانی:8970،
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.)976اگرهرکسبخواهددرامورزندگیخویشکهبهنوعیبهدیگژرانهژممربژوطاسژت
چنداناحتیاطکندکهبخشیازاموراجتماعیکهاوعهدهدارآناست،مختلشودیازنژدگی
خودو دچاراختاللشودایناحتیاطازآنروکهسبباختاللنظامزندگیمیشودنژهتنهژا
مطلو نیستکهروانیست.میبینیمکهاستنادبهحفظنظامدراینگونژهمژواردنژهتنهژااو و
بالذاتبهقدرتوحکومتارتباطنداردکهفردگرایانههمهست.
یکیازموارداستد لبهقاعدۀحفظنظام،ااباتوجو ق اوتبرا کسژانیاسژتکژه
شایستگیوصالحیتآنرادارند.بهنظرعالمۀحلیاینمبنا انسانشناختیکهدرهژرحژال
پارها ازانسانهابهدیگرانظلموتعد میکنندو زماستکسژانیدادسژتمدیژدگانرااز
ستمگرانبستانندتانظامزندگیبشربرپاباشد،ازد یلوجژو عهژدهدار منصژبق ژاوت
برا کسانیاستکهصالحیتآنرادارند(حلی8970،ق.)803/5:نظرمحقژقاردبیلژیهژم
مؤیداینکهق اوتفقیهعالم،نافذاستایناستکهازعدمنفژوذق ژاوتاواخژتاللنظژام
پدیدمیآید(اردبیلی8906،ق.)81/87:نهتنهااصلتصد منصبق اکژهدلیژلشژمار از
مسائلبا ق اوتهژملژ ومحفژظنظژاماسژت.سژیدمحمدجوادعژاملیازجملژهمسژتندات
وجو تحملشهادتبرا ادا آندردادگاههمچونوظیفها اجتماعیرال ومحفظنظژام
دانستهاست(عاملی668/87:8983،؛حلی(فخرالمحققین)8612،ق.)996/9:بههمینترتیژب
عدمجوازنقضحکمیکمجتهدتوسممجتهددیگربهممنوعیتاخژتاللنظژاممسژتندشژده
است(حلی(فخرالمحققین)8612ق.)699/9:
حکمال امیناشیازل ومحفظنظامیاحرمتاخاللبهنظژام،حکمژیشژرعیاسژتکژه
مخالفتباآن،موجبگناهوعقا اخرو است.بدینسانبژرا مثژالاگژرتصژد منصژب
ق اوتبرفردیاگروهیازبا حفظنظام؛ زمباشد،استنکافازعهدهدار آنهمانگونه
کهدرهمۀواجباتکفاییچنیناستموجبعقا اخژرو بژرا همژۀکسژانیاسژتکژهاز
تصد آنمسئولیتسرباززدهاند(حلی8.)803/5:8970،برپایۀلژ ومحفژظنظژاماجتمژاعی
زندگیبشر،یکیازواجباتکفاییپذیرشتصد صنایعوحرفههاییاستکهنظامزنژدگی
نوعانسانبرآنمتوقفاست،حتیاگرآنصنایعوحرفههاازمشژاغلپسژتوپژایینباشژند
.8الق اءمنفروضالکفایاتإذا قامبهبهالبعضسقمعنالباقین وإن أخلّوابهأجمعاستحقواباسرهالعقا لمافیهمن
القیامبنظامالعالم.
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(جبعیعاملی8986،ق8.)3/6:
دامنۀاستنادبهحفژظنظژامبژرا اابژاتاحکژامشژرعیبژهاحکژامشژرعیج ئژیمحژدود
نمیشود.دلیلاعتباربرخیقواعدفقهیمهم،ل ومحفظنظاماست.بهنظژرشژهیداژانیعلژت

اینکهشارعیدرانشانۀملکیتقراردادهاست،برقرار نظممیژاننژوعانسژانیاسژت)جبعژی
عژژاملی8986،ق673/9:؛طالقژژانی8962،ق7083/م.)68:درواقژژع،اگژژر"یژژد"نشژژانوامژژارۀ
"ملکیت" نباشدومردمبااموالیکهدیگراندرتصرفدارند،معاملژۀملکیژتنکننژد،جامعژه
دچارهرجومرجیااختاللنظاممیشود.بههمینترتیب،میتوانگفت:عژدماعتبژار"قاعژدۀ
سوق"موجباختاللجامعهویاحردجوسختیزندگیاجتماعیمیشود .بهنظربرخژیحتژی
مستندقاعدۀاقرارهم-کهبهموجبآنهرکسمیتوانددربژارۀامژوالودارایژیهژا خژود
اقرارکند-قاعدۀحرمتاختاللنظاماست(طالقانی8962،ق7083/م.)69:
بهقاعدۀحفظنظامبرا ااباتصالحیتانحصار اماموحژاکمبژرا سژ ادادنمتخلفژان
هممیتواناستنادکرد.درواقعمداخلۀافرادخودسردراجژرا مجژازاتسژببدامژنزدنبژه
احساسناامنیشهروندانوگسترشهرجومرجوبهتعبیر اختاللنظاممیشود.اینکاربژه
تصریحبرخیفقیهانموجبگناهوحتیگاهمستوجبتع یرمتخلفمیشود(طوسی:8612،
.)800/2بدینسانبنیادقاعدهیژااصژلق ژامند مجژازاتهژاکژهبژهموجژبآن،کیفژردادن
ب هکارانازوظایفانحصار دولتاستنی همانحفظنظاماجتماعیوپیشژگیر ازهژرج
ومرجاست(نوبهار.)56:8613،بههمینترتیبیکیازد یلاصلیژاقاعژدۀصژحت،حفژظ
نظاماست(موسو بجنورد 8986،ق.)712/8:اگرآدمیژاندرروابژممیژانانسژانیبنژارابژر
فساد،نادرستیوبیاعتماد بگذارند،نظمزنژدگیاجتمژاعیفژرومژیپاشژد.درمیژانفقیهژان
متأخربرا امورنوپیداهمبهقاعژدۀحفژظنظژاماسژتنادمژیشژود.محقژقنژائینیدرپاسژحبژه
دیدگاهیکهاعتباررأ اکثریترابدعتقلمدادمیکنژد،حفژظنظژاماجتمژاعیراازجملژه
د یلاعتباررأ اکثریتبرمیشمارد(نائینی883:8636،؛فیرحی.)633:8639،پیداستکژه
متناسبباپیشرفتجوامعانسانی،سیاهۀامور کهزندگیمنظموبسامانبشربرآنهامتوقژف
استهرچهبلندترخواهدشد.
طُرفهاینکهگاهبهدلیلحفظنظام،استنادمیشودتال ومبرپاییحکومتاسژالمیاابژات
.8ومنفروضالکفایاتالقیامبالصناعاتوالحردفالتییتوقفعلیهانظامالنوعوإنکانتوضیعه.
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شژود(موسژو خمینژی8978،ق:ج383:7؛منتظژر .)832/8:8903،ایژنگونژهاسژتد لهژژا
آشکارانشانمیدهدکهمقصودازنظامدرادبیاتفقهیمفهومیبهمراتبموسعتروبنیاد تر
استازحکومتودولتاست.

 .3گسترۀ مفهومی نظام در قاعدۀ حفظ نظام
مفهومنظامواهمیتحفظنظژامدرادبیژاتفقهژیضژرورتاًبژهنظژامویژاجامعژۀاسژالمی
محدودنمیشود.مبانیالهی-انسانیقاعدۀحفظنظام-بهشرحیکهگذشت-الهامبخشایژن
اندیشهاستکهنظمزندگیهمۀبشرمحترمودرکانونتوجهپروردگاراست.اقژداماتعلیژه
نوعانسانیهمچوناقدامعلیهتکتکانسانهاممنژوعبلکژهازآننکوهیژدهتژراسژت .هژم از
این روقرآنکریمکشتنناروا یکتنرابهکشتنهمۀآدمیانکهقُژبحوزشژتیآنبژدیهی
استتشبیهکردهاست(مائده.)67/
مردمانیکهدریکسرزمینزندگیمیکنندحقدارندبژرا ادارۀآنجژانظژمخاصژیرا
ساماندهند.اینحقالبتهبرمبانیچند قابلتوجیهوتبییناست.بهاعتبار مردمژانیکژهدر
یکسرزمینزیستمیکنندبهوجهیمالکانمشاعآنسرزمینندوحقدارنژدآنسژرزمینرا
مدیریتکنند.اگراینحقبهمرتبۀ"ملکیت"نرسددستکمدرحد"اختصژاص"هسژت؛بژه
اینمعناکهآناندرمقایسهبادیگرانبهتصژرفوادارۀآنسژرزمینسژ اوارترند.حژالوقتژی
مردمانساکندریکسرزمیننظموانتظامیراسامانمیدهند،آننظموانتظامرانمژیتژوان
بهآسانیبرهمزد8.بیگمانازبیعدالتیهاوستمهاییکهدرسطحروابممیانملتهاوجود
داردنمیتواندفاعکرد؛امادربسیار ازموارد،نقضنظموانتظاممناسبیکهمیانافرادیک
ملتیادولت ها گوناگونوجژوددارد،مصژداقاخژاللدرنظژمزنژدگیاجتمژاعیبشژردر
مقیاسوسیعآناستومطلو شارعمقدسنیست.
مهژا 
تعمیممحتواوم مونقاعدۀوجو حفظنظژامیژاحرمژتاخژاللبژهنظژامبژهنظژ 
گونژژاگوندرجوامژژعبشژژر پیامژژدها خژژاصخژژودرادارد.مژژیدانژژیمکژژهدرسژژرزمینهژژا 
گوناگونقوانینومقرراتیوجودداردکهاخاللبهآنهابویژهاگرباایجادرعبووحشژتو
 .8برا آشنایی با مفهوم این نظریه و ظرفیتها و کاستیها آن در ارائۀ یک انگارۀ مردمسا ر نک :میرموسو ،
مردمسا ر »،نامۀمفید،مهروآبان،دورۀ،80ش،99ص .821-856
سیدعلی«،)8616(،آموزۀمالکیتمشاعو 
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عملیاتتروریستییاتهدیدبهآنهمراهباشد،جداازعناوینمحرّمشرعیدیگرازآنروکژه
مایۀاخاللدرزندگیمردممیشودنی حرامونکوهیدهاست.بههمینترتیباقژداماتیماننژد
قاچاقکا بهکشورهایاورودغیرقانونیبهکشورهادرصورتیکهنظماقتصاد واجتمژاعی
آن هارابرهمب ندازایننظژرنیژ اقژدامیخژالفشژرعاسژت.پیداسژتکژههرگژاهتعهژدو
قرارداد صریحیاضمنیدرزمینۀمسئولیتافرادیادولتهژابژهرعایژتقواعژدورویژههژا 
موجوددرکشورهاوجودداشتهباشدرعایتایننظموانتظامازبا وجو وفا بژهعهژدو
پیمانضرور میشود.اماحتیاگرهیچپیمانوقرارداد هموجودنداشتهباشداصلاوّلژی،
احترامبهتصمیماتیاستکهمردماندیگرازهردینوآیینیدربژارۀنظژمزنژدگیومعیشژت
حاکمبرسرزمینخویشگرفتهاند.اینل وماحترامبهعنواناولیاست؛ونهازسژرضژرورت
واضطراریادفعحردجوضرر.بنابراینموارد مانندقاچاقکا بهکشورهایاورودغیرقانونی
بهکشورهایاقاچاقازآنکشورهادرصورتیکهنظموانتظامعژاد آنکشژورهارابژرهژم
ب ندازاینجهتنی نامشروعاست.

 .4نسبت قاعدۀ حفظ نظام با مفهوم حفظ حکومت
برخالفآنچهدرادبیاتسیاسی-اجتماعیکنونیدرکشورمارای شده،درفقه،مقصود
ازحفظنظام،حفظکلیتاجتماعاستنهخصوصنظامحکومتی.هرچندتالشبژرا حفژظ
حکومتصالحوعادلهمازمصادیقروشنحفظنظاماست؛درواقعبهحکماینکهجامعژه،
ناگ یربهحکومتصالحنیازمنداست،تالشبرا حفظحکومتصالحهمهمچژونیکژیاز
عناصر زمبرا بقا جامعه زماست.حتیدراصژطالححفژظنظژامگژاهمفهژومآسژایش،
امنیتفردوراحتیزندگیاوجداازوابستگیاوبهجامعهموردتوجهبودهاسژت.دیژدیمکژه
حتیدامنۀاحتیاطدراحکامشرعیبهگونها ترسیموتبیژینشژدهاسژتکژهزنژدگیفژردرا
دچاراختاللننماید.
باآنکهحفظحکومتصژالحومشژروعازبژا حفژظنظژام زماسژت،حفژظنظژامبژه
هیچرونمیتوانددستاوی


برا زیرپاگذاشتنموازینعدلوانصافودستیازیدنبهظلژم

وستمونادیدهانگاشتنمبانیشرعیباشد.چنانکهسسژتکژردنپایژههژا حکومژتصژالحو
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مشروع،اقدامیضدنظاماجتماعیاست،ظلموستموبیعدالتیبژرا حفژظنظژامحکژومتی
همبهنوبۀخود،سوقدادنجامعهبهسو هرجومرجوناپایدارساختننظماستواراجتماعیو
درنتیجهاقدامیضدنظاماست.الت امبهاینکهبادستاوی قراردادنحفظنظژامحکژومتیمژی-
توانبههرظلموستمیدستیازید،بهمعنا دفاعازایژدها اسژتکژهمژیگویژد“:هژدف،
وسیلهراتوجیهمیکند”و“الحکملمنغلب” .حتیکسیکهبژامبژانیفقهژیانژدۀآشژنایی
داشتهباشدچنیندیدگاهیراسازوارباشریعتارزیابینمیکند.
درواقع،نظامهمبهمعنا نظاماجتماعیوهژمبژهمعنژا نظژامحکژومتی،دارا دوجنبژه
است:صورتوسیرت؛یابهتعبیر ظاهروباطن؛یاشکلومحتژوا؛یژاپیکژروروح.دربژارۀ
نظامبهمعنا خاصیعنینظامحکومتیصالح؛همۀادلۀعقلیونقلیکهبرل ومحفظپیکژرۀ
نظامحکومتیصالحد لتمیکند،برل ومپاسداشتمحتواواصولبنیادینحکومتصژالح
ازجملهرعایتعدالت،آزاد وکرامتانسانهاهمد لتمیکند؛اگرنگوییمد لژتادلژۀ
عقلیونقلیبرل ومحفظمحتوا حکومتعاد نهروشنتروقو تراست؛زیرادر دیژدگاه
اسالمی،نهادحکومتاصو ًوجهاب ار ومقدمیدارد.تشکیلحکومژتدرهژیچقرائتژیاز
نظریۀدولتدراسالم،خودیکهدفنیست؛بلکهوسیلها استبژرا برپاداشژتنعژدالتو
توسعهف یلتوخیرعمومی.
همینگفتهدرموردقانونبهمثابۀج ئیازیکنظامحقوقیهممطرحاست.تنهژارعایژت
جنبهها شکلیوصور درتصویبیکقانوننیستکژهآنراازاحتژرام،برخژوردارمژی-
سژژازد(ضژژیاییبیگژژدلی.)692:8633،اخژژالقوبنیادهژژا قانونگژژذار هژژمبایژژددرجژژوهرو
محتوا قانونموردتوجهقرارگرفتهباشد.پرهی ازتمایلبهدفژاعازطبقژۀحژاکم،تأکیژدبژر
توجهشایستهبهخیرعمومی،تالشبرا شژکلگیژر نهژادقانونگژذار از طریژقفراینژدها 
کامالًمردمسا ر،توجهبهواقعیتها اجتماعیودرنظرداشتنکارآمد قانون،برخژوردار 
ازمحتوا اخالقیوبویژهپرهی ازتحدیدناموجژهحژقهژاوآزاد هژا عمژومیازعژواملی
استکهبهپیکرقانونروحوجانمیدهد(دراینبارهنک:راسح.)86:8615،


 .5قاعدۀ حفظ نظام و نظم کیفی
مفهومنظمدرقاعدۀحفظنظامچنانکهگذشتمفهومیمتعژالیاسژت.التژ امبژهمفهژوم
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حفظنظامبهمعنا فقهژیآنضژرورتاًبژهمعنژا دور ازآرمژانگرایژیودفژاعازوضژعیت
موجودنیست.باتوجهبهاینکهمقصودازنظمدراندیشۀحفژظنظژام،نظمژیکیفژیومتعژالی
استایدۀحفظنظامپیوستهبهنظمیکیفیتر،انسانیتروعاد نهتژردعژوتمژیکنژد؛هرچنژد
مفهومحفظنظامباشرایطیبادفاعازحفظوضعیتموجودهمسژازگاراسژت.مفهژومحفژظ
نظامازچنانغناوظرفیتیبرخورداراستکهحتیبااستنادبهآنمیتوانبهاصالححکژومتی
پرداختکهبازیرپاگذاشتنموازینعدلوانصاف،بنیادها اجتماعیرافرومیپاشد؛حتژی
اگرآنحکومتتوانستهباشد،نظمیخشکوگورسژتانیرابژرجامعژهتحمیژلکژردهباشژد.
علتایناستکهحفظنظاماجتماعیومصالحعالیمردمفارغازنوعحکومژتوپاسژدار 
ازارزشهاهممصداقروشنحفظنظاماست.
البتهبرابرنظریۀشمار ازفقیهانشیعهوسنی؛حکومتصالحگاهمیتوانژددرچژارچو 
رعایتقواعدبا ت احمبرا حفظمصالحاجتماعیفراتژرازچژارچو احکژاماولژیشژرع
عملکند.دراینبارهالبته،قیودوشرایمفراوانیوجوددارد؛نخستاینکهبرخژیازاحکژام
اولیهخودازچنانمالۀقو ومهمیبرخوردارندکههیچمصلحتییارا م احمتبژاآنرا
ندارد.برا نمونه،حفظجانانسانهاوپرهی ازخونری

درنظرشژارعاقژدسچنژدانمهژم

استکهنمیتوانخارجازعناویناولیومحدود کهدرشرعاابتشدهوبااستنادبهجلب
مصلحتیادفعمفسدهاقدامبهخونری

کرد.بههمینترتیبمیتوانبژهممنوعیژتشژکنجه

اشارهکردکهحرمتآنمطلقاستونمیتوانآنرابااستنادبژهعنژاوینیچژونحفژظنظژام
تجژژوی کژژرد.شژژکنجهالبتژژهتنهژژاارزشمطلژژقنیسژژت؛ارزشهژژا بسژژیارحیژژاتییژژامطلژژقو
استثنانابرداردیگر هموجوددارندکهبااستنادبهحفظنظامنمیتوانآنهارانادیدهانگاشت.
استنادبهحفظنظامبرا اینمنظوربسیارسطحیوبیبنیاداست.
دوم؛ مصلحتیکهگاهعدولازاحکاماولیراایجا میکند،تنهاناظربهحفظحکومژت
نیست؛اتفاقاًحفظبرخیازارزشها اجتماعیکهخمیرمایۀنظماجتماعیاندهمگاهایجژا 
میکندکهاحکامکماهمیت تردرمقامت احممغلژو حفژظنظژامشژوند؛بژرا نمونژه،یژدو
تصرفدرمالکهنشانملکیتبهشمارآمدههموارهواقعنماوکاشفازواقعیتنیست؛گژاه
افراددرمالیتصرفمی کنندکهبهواقعمالژکآننیسژتند؛ولژیلژ ومحفژظنظژماجتمژاعی
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ایجا میکندکهدرسطححکمظاهر ،بااستنادبهقاعدۀیدهمچنانمالکقلمدادشوند.
بااینحالعدولازاحکاماولیدرهرحالجنبۀاستثناییدارد.اگرحکومتیپیوستهبژرا 
حفظوبقا خودموازینومبژانیشژرعرادرراسژتا افژ ودناقتژدارخژودومحژدودنمودن
حقوقوآزاد ها مردم،نادیدهانگارد،روشنمیشژودکژهبژهلحژاظبنیژاد دارا مشژکل
است؛زیرانظمیکهپیوستهازرهگذرشکستننظمها،سژاختارهاودیگژربنیادهژا اجتمژاعی
حاصلشودنهپایداراستنهمطلو .
سوم؛برا اطمینانبهاینکژهحکومژتازعنصژرمصژلحتتنهژادرراسژتا بقژا خژودو
تحدیژژدآزاد هژژا شژژهروندانسوءاسژژتفادهنکنژژد،پژژیشبینژژیسژژازوکارها دقیژژقوشژژفاف
ضرور است.بویژهبرا احرازرعایتمصالحومنژافعمژردم،پژیشبینژیفرآینژدها مژردم-
سا رانهدرتشخی

مصلحتوحالتها اضطرار یکضرورتاسژت.ازایژنرودخالژت

مردمیانمایندگانواقعیآناندرتشخی

آنچهبژهنژاممصژلحتدرجامعژهاعمژالمژیشژود،

ضرور است.مصلحتاندیشیبژرا حفژظنظژام-خژواهبژهمعنژا نظژامحکژومتییژانظژام
اجتماعی -بایددریکفرایندمردمسا رانهصورتگیرد.شایدزمانیکژهامژامخمینژیبژرا 
تصویبمقژرراتمصژلحتی،رأ دوسژومنماینژدگانمجلژسراضژرور دانسژت (موسژو 
خمینی،)678/82:8613،ایننکتهراهمدرنظرداشژت.ایژنبژهمعنژا آناسژتکژهگرچژه
تشخی

مشروعیتازجنبهها دقیقفقهیبرخورداراست،امادراصژلتشژخی مصژلحت،

وجدانعمومیجامعۀمسلمانانکهدرقالبنمایندگانمنتخبآنژانتجلژیپیژدامژیکنژدنیژ 
نقشدارد.بویژهاینکهتشخی

مصلحتدربسیار مواردجنبۀموضوعشناسژانهداردوتنهژا

بااحکاماولیشرعارتباطندارد.
بههررونظموانتظژاممژوردنظژراسژالم،نظمژیدرونزااسژتکژهازالژ امهژا بیرونژی
سرچشمهنگرفتهباشد.دردیدگاهاسالمی،ارزشاخالقیعملتاحدودزیاد ازجوششآن
ازارادۀخودآگاهوآزادشهروندانسرچشمهمیگیرد.همۀادلۀعقلیونقلیکژهاقژدامبژرا 
اصالحنظامجائر–حتیاگربرقرارکنندهنظمپو دینعار ازعدالتباشژد-راتجژوی مژی
کندبهمعنا آناستکهحفظمحتوا نظاموحکومتبژرظژاهرآنمقژدماسژت.بژههمژین
ترتیبدرموردنظامبهمعنا "نظاماجتمژاعی"نیژ برپاداشژتنیژکنظژممکژانیکی،خشژک،
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اقتدارگراوبیاعتنابهحرمتوکرامتانسانهابههیچرومطلو شارعمقژدساسژالمنیسژت.
نظمموردنظرشارعمقدس،یکنظمکیفیوانسانیاست.
بدینساناگراخاللدرنظامعادلوصالحوبههمریختنظاهرومحتوا آننارواباشژد،
اخاللدرمحتواوجوهر چنیننظامیوبهانحرافکشژانیدنآنگنژاهیبژهمراتژبب رگتژرو
نابخشودنیتراست.بدترینمصداقاخاللدرنظامممکناستازسو کسژانیرخدهژدکژه
باسوء استفادهازاعتماد کهمردمبهآناننمژودهانژدبژاتهژیکژردنمحتژوا یژکحکومژت
مطلو یابرقرار نظمیاقتدارگرایانهدرنظامبهمعنا خاصیاعامآناخاللکنند.
باتوجهبهآنچهگفتهشدنمیتوانبادستاوی قراردادنمفهومحفظنظامبهسژاحتاحکژام
شریعتوحقوقوآزاد ها مژردموبژهطژورکلژیارزشهژا بنیژادینتعژدّ کژرد.بلکژه
بسیار ازتعد هابهحقوقوآزاد ها مردموارزشها دینیوانسانیخودنمونۀروشژن
اخاللبهنظامدرمعنا درستآناست.


 .6ارتباط مفهوم حفظ نظام و اعتراضات مدنی
همان گونهکهگذشتمقصودازنظمونظامدرعنوان،ل ومحفظنظامیاحرمتاخاللبه
نظام،مفهومیمتعالیاست.حفظنظامباتوجژهبژهمفهژوموسژیعودرونمایژۀورفژیکژهدارد
پیوستهبهحفظوضعموجود،توصیهوتشویقنمیکنژد؛بلکژهاندیشژۀحفژظنظژامدسژتمایژۀ
تالشبرا ساختننظمیبهترومتعالی تژرهژمهسژت.ازسژو دیگژراعتژراضمژدنیکژهدر
ادبیاتاسالمی،زیرعنوانامربهمعروفونهیازمنکرقابلطبقهبنژد اسژتمبژانیود یژل
عقلیونقلیخودرادارد(ورعی.)35:8639،بدینسانمفهومحفظنظامنژهتنهژااعتراضژات
مدنیومسالمتآمی شهرونداننسبتبهحاکمیترانفژینمژیکنژدبلکژهبژهگونژها بژرآن
تأکیدمیکند.اگربخشیازدرونمایۀنظمعاد نهوانسانیتوسمحاکمیتنقضشژدهباشژد
درواقعبهنظاماجتماعیآسیبواردآمدهاست.دراینصورت،شهروندانحقدارنژدنسژبت
بهبیتوجهیبهمقت یاتولوازمآناعتراضکنند.بایدبهیادداشتهباشیمکهاطژالقوعمژوم
ادلۀامربهمعروفونهیازمنکربهشهروندانحقمیدهدتژاحاکمیژترانقژدکننژد.امژربژه
معروفونهیازمنکردقیقاًترجمانحژقوتکلیژفشژهرونداننسژبتبژهآزاد بیژانونقژد
حاکمیتاست.اینادلههرگ محکومادلۀل ومحفظنظامنیست.بژهایژنمعنژاکژهنقژدنظژام
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حکومتیبهخود خودمصداقاخاللبهنظژامنیسژت؛بلکژهپاسژدار ازمحتژواودرونمایژۀ
نظماجتماعیاستوحتیبهایناعتبژارهژمواجژباسژت.مراتبژیازامژربژهمعژروفاصژو ً
اصطکاکیبانظموان باطاجتماعیپیدانمیکندتاادلۀل ومحفژظنظژامآنراتخصژی

یژا

تقییدب ند.بلی،همانگونهکهبرخیفقیهانیادآورشدهاندگونههاییازامربژهمعژروفونهژی
همریختگیساماناجتماعیشودروانیسژت(نجفژی:8318،
ازمنکرکهباعاهرجومرجوبه 

.)616/78ازهمژژینروبژژااسژژتنادبژژهامژژربژژهمعژژروفونهژژیازمنکژژر،نمژژیتژژوانبژژهاقژژدامات
خودسرانها دستزدکهمداخلهدرآنهادرصالحیتمقاماترسمیوعمومیاست.
درمیانمسلمانانالبتهدیدگاهیکسانیدراینبارهوجودندارد.بهلحژاظتژاریخی،فقیهژان
سنیبهدلیلوابستگیوپیوسژتگیکژهبژهنژوعحکومژتهژا موجژودداشژتهانژددرتفسژیرو
تعبیرها خودازمقولۀنظماغلببرحفظنظمموجودوپرهیژ ازانقژال وشژورشعلیژهآن
تأکیدبیشتر داشتهاند.شیعیاناماچونبیشتراقلیتیدرموضژعمخژالفحکومژتهژابژودهانژد
برا اعتراضاتمدنی،ارجومن لتبیشتر قائلشدهاند.اماحتیشیعیانهمبهدلیلتأکیژد 
کهدرمنابعدینیبرل ومحفظنظموان باطاجتماعیبژهکلژیشژده،اهمیژتنظژمراازنظژر
دورنداشتهاند.
جداازایناختالفرویکردها،انبوهیازادلهازجملهادلۀامربهمعژروفونهژیازمنکژر،
برحقوبلکهمسئولیتمسلماندربهساز وارتقا نظماجتماعیموجژودد لژتمژینمایژد.
ادلۀحفظنظامهرگ اینادلهراتخصی

یاتقییدنمیزند؛بلیاگراعتراضمژدنیبژههژرجو

مرجبینجامدوبهبنیادها اجتماعیآسیببرسانداستنادبهادلۀامربهمعروفونهژیازمنکژر
بادشوار روبرومیشود؛مگراین کژهپژا اصژلواسژاساسژالمدرمیژانباشژدکژهدرایژن
صورتحکممسألهمتفاوتخواهدبود.
درعینحالدرمقامتوجهبهوجهآرمانگرایانهقاعدۀحفظنظامبهاینواقعیژتهژمبایژد
توجهکردکهگاهمخالفتبانظمرای بهدلیلظالمانهبودنوغیرانسانیبودنآنشرعاًوعقژالً
واجبمیشود.امانامشروعبودننظمموجژودارتکژا هژرعملژیراتجژوی نمژیکنژد.اتفاقژاً
ضرورتحفظنظامبهمعنا نظژموان ژباطاجتمژاعیایجژا مژیکنژدکژهحتژیدرمژوارد
مشروعیتتالشبرا تغییرنظژم هژاوسژاختارها موجژودهژمحژداکثرتژالشممکژنبژرا 
مراقبتازارزشهاوف یلتهاییکهبهمثابۀدرونمایۀنظموان ژباطاجتمژاعیانژدصژورت-
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گیرد.

 .7واکنش مناسب به اخالل به نظام
بهشرحیکهگذشتاخاللبهنظام،مفهومیگستردهاستومصژادیقفراوانژیدارد.هژم
عناصرنظموهمنظمحژوزه هژا گونژاگونزنژدگیاجتمژاعیانسژاندارا اهمیژتیکسژانی
نیستند.بههمینترتیبآسیبیکهمصادیقگوناگوناخاللبژهنظژامبژهکلیژتجامعژهوافژراد
واردمیکندیکساننیست.هرچندرفتار کهعنواناخژاللبژرآنصژادقبیایژدمژیتوانژدبژا
شرایطیحرامباشد.بااینحالصیانتازنظموانتظامموجودنبایدبهگونها باشژدکژهراهرا
برحرکتبهسو نظمیمتعالیتروکیفیترببندد.
باهمۀارجومن لتیکهنظموان باطاجتماعیدارد،راهمناسببژرا رویژاروییبژاهمژۀ
مصادیقاخاللبهنظام،جرمانگار وکیفرنیست.بهد یلعقلیونقلژیفژراوان،رو آوردن
بهجرمانگار وکیفربرا رویاروییبانابهنجژار هژاهمژوارهآخژرینسژالحاسژت(نوبهژار،
.)889-38:8630باتوجهبهاصولومعیارها جرمانگار میتوانمصادیقمعژینوشژدید 
ازتعرضبهنظمراجژرمقلمژدادکژرد.اخژاللبژهنظژام،عنژوانیمژبهموکلژیاسژتوبژرا 
جرمانگار مناسبنیست.ل ومرعایتاصلکیفیبودنقوانینکیفژر ورعایژتشژفافیتدر
آنایجا میکندتاازجرمانگژار عنژاوینمژبهموکژشداربپرهیژ یم.نمونژههژا جژد و
زیانباراخاللبهنظامرامیتواندرقالبعناوینمشخ

ومعینباشرایطیجرمانگار نمژود.

جرمانگار مواردمبهموتفسیربردارمانندتبلیغعلیهنظامبژاروحآمژوزههژا فقهژینژاظربژه
حفظنظامهمسونیسژت.روشژننبژودنمژرزتبلیژغعل یژهنظژامبژانقژدوانتقژادکژهازحقژوقو
مسئولیتها شهروند استوبهاعتبار دیگرخودازلوازمحفظنظاماسژتپیوسژتهابهژام-
هاییرابرا نظامق اییکشورماپدیدآوردهاست.حتیدرجرمانگار رفتارها مخژلبژه
نظموانتظاماجتماعیهژمبایژدجانژباحتیژاطرانگژهداشژتوازجژرمانگژار هژا وسژیعو
کیفرگراییها کورپرهی نمود.بخشیازنظموانتظامقانونیراممکناسژتبتژوانبژاقهژرو
ضمانتاجراها حقوقیبهدستآورد؛امانظمیکهازدرونساختارها جامعهمیجوشدبه
مراتبارجمندتراست.جامعۀخودسازمانبهمراتبازجامعها کهنظژمراازرهگژذرقهژرو
ال امبهچن

میآوردهمازنظمیوا ترهمازاباتبیشتر برخورداراست.
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نتیجهگیری
قاعدۀفقهیوجو حفظنظامیاحرمتاخاللبهنظامازقواعدشژناختهشژدۀفقهژیاسژت
کهمبانیود یلالهیاتی -فقهیخاصخودرادارد.برابژرایژنقاعژده،امژور کژهبژهعنژوا ن
اانو مستل محفظنظمباشد،واجبوآنچهبهنظژاماخژاللواردنمایژد،حژراماسژت.شژمار
زیاد ازاحکاماوّلیوحتیقواعدفقهیبربنیادحفظنظاماستوارشدهاست.مقصژودازنظژام
تنهانظامحکومتینیست؛بلکهمقصودنظموانتظاماجتماعیاست.البتهیکحکومژتصژالح
وشایستههمازضرورتها یکجامعۀبساماناستوحفظآنازمصادیقحفظنظاماست.
باتوجهبهمبانیود یلیکهقاعدهراااباتمیکندم ژمونقاعژدهنژهبژهحکومژتاسژالمی
اختصاصدارد،نهبهروابمدرونجامعۀاسالمی.امور کژهزنژدگیوحیژاتبشژردرسژطح
بینالمللیبرآنمتوقفباشدهم،ازبا حفظنظامنوعانسان زماست؛همچنانکهآنچهبژه
نظموانتظامزندگیبشردرمقیاسجهانیوبینالمللیزیانمیرساندمبغوضخداونژدمتعژال
است.حکومت هاومردمیکهدریکقلمروجغرافیاییقژراردارنژدحژقدارنژدیژانسژبتبژه
دیگراناولویتدارندتابرا ادارۀبهینۀجامعها کهدرآنزیسژتمژیکننژددرعرصژههژا 
گوناگونمقرراتیراوضعکنند.نادیدهگرفتناینقواعژدومقژرراتدرصژورتیکژهمسژتل م
هرجومرجونقضنظموانتظامیباشدکهدریکجامعهدرقالبقوانینمصژو یژاعژرف-
ها معینمحلیجلوهگرمیشود،شرعاًحراماست.
البتهبیتردیدهمدرجامعۀاسژالمیوهژمدرجوامژعوسژرزمینهژا غیراسژالمیقژوانین،
مقرراتونظمهایییافتمیشودکهبرخالفمژوازینعژدلوانصژافوآمژوزههژاوتعژالیم
شرعمقدساست.درحالتطبیعیوبهعنواناوّلی،یکمسلمانمل منیستازایژنقژوانینو
مقرراتپیرو کند؛اماوجودچنینقوانینومقرراتیبهخود خودمجوزبههمریختننظژم
وانتظامیکجامعهنیست.قوانین،مقرراتورویهها ناعاد نهرابایدنقژدکژردوبژارعایژت
مراتبوچارچو ها امربهمعژروفونهژیازمنکژربژرا اصژالحآنهژاکوشژید.درمقژام
مخالفتباقوانیننامناسببایددرنظرداشتکژهمفهژومنظژموانتظژامدرمعنژا انسژانیآن،
اصو ًوجهاجتماعیدارد.بایدازتفسیروتعبیرها خودخواهانهوفردگرایانژهازمفهژومنظژم
پرهی کرد.نبایدزیرتأایرمنافعومصالحفرد ،نظمهاورویهها موجودرابهآسانیظالمانژه
شمردوآنهارانقضکرد.حتیصرفناعاد نهبودنمواضعیژککشژوردرمعژاد تبژین-
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المللی،برهمزدننظماجتماعیموجوددرآنجامعهراتجوی نمیکند.جژداازعنژاوینحژرام
دیگر کهبراقداماتنظمستی وتروریستیصادقمیآید،اینرفتارهاازبا اخاللبژهنظژم
وزندگیشهروندانکشورهاهم،حراماست.سرانجاماینکهنظموبنیادها اخالقیاساسژی-
ترینزیرسیستماجتماعیاست.بااستنادبهحفظحکومتودولت،نمیتواناصولاخالقژیو
نظموانتظاماخالقیرانقضنمود.
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