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چکیده:
شمول قاعده حفظ نظام بر حفظ کیان اسالم از مسلمات فقه امامیه است .در این میاان اماام ناه تنهاا حفاظ
نظام سیاسی حکومت اسالمی را داخل در قلمرو حفظ کیان اسالم برشمردهاند بلکه در حمایات از اساققالل
اققصادی به قاعده حفظ نظام نیز تمسک جسقهاند .هدف از ایان تحقیا ،در گاام اول تبیاین چرایای توساهه
قاعده حفظ نظام از حفظ کیان اسالم به حفظ نظام سیاسای حکومات اساالمی و در گاام دوم تهیاین مباانی
توجیهی کاربست قاعده حفظ نظام سیاسی در حمایت از اسققالل اققصادی از منظراماام رره میباشاد .نقاای
این تحقی ،بر این پایه اسقوار است که امام افزون بر ارائه براهین عقلای – کالمای در لاوای مباانی مصالحت
وجوب مقدمه واجب تقدیم اهم بر مهم بر دخول مفهوم حفاظ نظاام سیاسای حکومات اساالمی در دایاره
مفهومی حفظ کیان اسالم مبادرت کرده اند .از دیگر سوی میتوان قواعد فقهی نفای سابیل حرمات تقویات
کفار و الضرر را بهنوان مبانی توجیهی کاربست قاعده حفظ نظام سیاسی در حمایت از اساققالل اققصاادی از
منظر امام به شمار آورد این تحقی ،از لحاظ هدف بنیادی –کااربردی از حیا

روش توصایفی –تحلیلای و
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 -1-1مقدمه
گسقره قاعده حفظ نظام بر نظام مهیشقی سوق وبازار مسلمین وکیان اسالم مورد توافاا ،اندیشاامندان
اسالمی است  .در این میان امام رره از یک سوی حفظ نظام سیاساای حکوماات اساالمی را داخاال در
قلمرو حفظ کیان اسالم برشمرده اند و از دیگر سوی بدلیل اینکه ایشااان اعققاااد داشااقند کااه اسااققالل
اققصادی یکی از مولفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت حکوماات اسااالمی و رمااز موجودیاات و
اسقمرار نظام سیاسی حکومت اسالمی است در حمایت از اسققالل اققصااادی بااه قاعااده حفااظ نظااام
سیاسی تمسک جسقه اند .از این رو نگارنده با طرح وگزینش عنوان تبیین قاعده حفظ نظااام سیاساای
و تهیین مبانی کاربست آن در حمایت از اسققالل اققصادی از منظر امام رره سهی دارد در گااام اول بااه
طرح این سوال بپردازد که امام بر اساس چه براهین ومبااانی ای قاعااده حفااظ نظااام را از حفااظ نظااام
اسالم به حفظ نظام سیاسی حکومت اسالمی گسقرانده اند؟ و سپس در گام دوم به ایاان سااوال پاسا
دهد که بر اساس چه مبانی ای می توان کاربست قاعده حفااظ نظااام سیاساای در حمایاات از اسااققالل
اققصادی از منظر امام رره را توجیه کرد؟ بر اساس سواالت مطروحه فرضیاتی به شاارح لیاال مطاارح
میگردد :
فرضیه اول:امامرره براساس براهین -عقلی از جمله -۱ضرورت عقلی تشکیل حکومت باارای جوامااع
بشری-۲حکومت اسالمی ابزاری برای ابقاااو و اجاارای احکااام شااریهت در عصاار بیباات -۳ماهیاات
وکیفیت قوانین اسالم و -۴ضرورت اسقمرار حکومت اسالمی باارای حفااظ نظااام اجقماااعی و مبااانی
همچون -۱وجوب عقلی مقدمه واجب -۲مصلحت نظام اسالمی و -۳تقاادیم اهاام باار مهاام ساایطره
قاعده حفظ نظام را از اسالم به حکومت اسالمی پذیرفقه اند.
فرضیه دوم :با تهم ،در سپهر اندیشه های امام رره وتوجه به قرائت منحصر بااه فاارد ایشااان از قواعااد
فقهی نفی سبیل حرمت تقویت کفار و الضرر می توان این قواعااد فقهاای را بهنااوان مبااانی تااوجیهی
کاربست قاعده حفظ نظام سیاسی در حمایت از اسققالل اققصادی از منظر امامرره به شمار آورد.
در خصوص ضرورت و اهمیت این تحقی ،میتوان گفت که اسققالل اققصادی بااه عنااوان یکاای از
اهداف بایی و کالن نظام جمهوری اسالمی ایران مقاارر در لیاال اصاال دوم قااانون اساساای نااه تنهااا
پیوندی عمی ،با حفظ موجودیت سیاسی نظام اسااالمی دارد بلکااه شاارا الزم اسااقمرار آن محسااوب
میشود .اکثریت نویسندگان با طرح وگزینش قاعده حفظ نظام سیاساای از منظاار امااام خمیناای رره آن
هم بیشقر با تکیه بر بیانات ایشان به تبیین این قاعده پرداخقهاند واز کاربست این قاعااده در حمایاات از
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سیاسی و تهیین مبانی کاربست آن از منظر امام خمیناای رره در حمایاات از اسااققالل اققصااادی کشااور
الزم و ضروری میباشد.
در خصوص قاعده حفظ نظام سیاساای از منظاار امااام خمیناای رره آرااار مکقااوب و بااوی ه مقاااالت
مقهددی موجود است اما در خصوص کاربست این قاعده از منظر امام خمینی در حمایت از اسااققالل
اققصادی کشور تا کنون ارری مسققل اعم از کقاب و مقاله به چااان نرساایده اساات .البقااه بااه صااورت
جسقه و گریخقه رگههایی از توجه به مقوله اسققالل اققصادی در پرتو قاعااده حفااظ نظااام را میتااوان
دید که با رویکرد نگارنده در این ارر تفاوت دارد:
الف-محسن ملک افضلی اردکانی در کقاب قاعده حفظ نظام ر ۱۳۹۷ضمن پااذیرش شاامول قاعااده
حفظ نظام بر نظام مهیشقی بازار وسوق مسلمین و کیااان اسااالم و نظااام سیاساای حکوماات اسااالمی
اسققالل را از آرار قاعده حفظ نظام سیاسی تلقی کردهاند.
ب-آقایان میثم خزایی بهروز سراقی و محمد علی لیالی در مقاله تحلیاال فقهاای حمایاات از کاااالی
ایرانی ر ۱۳۹۸به کاربست قواعد فقهی از جمله قاعده حفظ نظام در حمایت از کاالی ایراناای بهنااوان
یکی از مولفههای اسققالل اققصادی به صورت گذرا پرداخقهاند اما کاربست قاعده حفظ نظااام آن هاام
از منظر امام خمینی رره را در کلیت مقوله اسققالل اققصادی مدنظر قرار ندادهاند.
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اسققالل اققصادی نظام اسالمی بفلت نمودهاند؛ فلذا طرح وگزینش عنااوان تبیااین قاعااده حفاظ نظااام

ج-آقایااان سااید محمااد مهاادی بمااامی علیرضااا نصاارالهی نصاارآباد و امااین پااا ن اد در مقالااه
شاخصهای فقهی -حقوقی اسققالل دولت با تاکید بر حقوق اساساای ایااران ر ۱۳۹۷بااا تحلیاال مبااانی
حقااوقی و فقهاای اسااققالل شاخصااههایی از چهااار اصاال کلاای ناااتر باار اسااققالل از جملااه رنفاای
سلطهپذیری حاکمیت حفظ نظام ونفی سبیل اسقخراج کردهاند.
از نوآوریهای این تحقی ،نسبت به تحقیقات پیشین میتوان به تبیااین قاعااده حفااظ نظااام سیاساای
بهنوان قاعده ای مقنازع فیه از منظر امام ره با رویکردی به مبانی اصااول وفقهاای مااورد اتفاااق ایشااان و
سایر اندیشمندان اسالمی و افزون بر این تهیین مبانی فقهاای کاربساات قاعااده حفااظ نظااام سیاساای در
حمایت از اسققالل اققصادی حکومت اسالمی با بور در سپهر اندیشه های امام رره اشاره کرد.
مفهوم شناسی
بررسی نسبت میان «قاعده حفظ نظام سیاسی» و «اسققالل اققصااادی کشااور» مسااقلزم بررساای مفاااهیم
هریک از این الفاظ است؛ از این رو این واژگان در این بخش مورد شناسایی قرار میگیرند:
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 -1-1حفظ نظام
ترکیب اضافی حفظ نظام مرکب از دو واژه حفظ و نظام است .واژه حفااظ در ل اات بااه مهناای «نگاااه
داشقن نگه داشقن نگاهداشت نگهداشت نگهداری گوش داشقن حیاطه وقایه حراساات صاایانت
محافظت حرس بقو بقاوت نگاهداری کردن نگهداری کااردن بازداشااقن شایئی از زیاان و هااال
ردهخدا  ۱۳۷۳ج/6ص ۸۰۲۵و واژه نظام به مهنی نظم آراسقگی عادت روش رشقه مروارید سااپاه
ارتش رژیم و حکومت رمهین  ۱۳6۰ج/۴ص ۴۷۴۸آمده است .با توجه بااه مااوارد کاااربرد اصااطالح
نظام در مقون گوناگون میتوان گزارههای مقهددی را به عنوان انواع و مراتب مفهوم اصطالحی نظااام و
مآ ًال حفظ نظام برشمرد .به عبارت بهقر چنانچه پس از واژه نظام مضاف الیهی قرار بگیاارد نظااام و بااه
تبع آن حفظ آن مفهوم و مهنای خاص مییابد .منظور از نظام در این نوشقار نظام سیاساای اساات کااه
خود از مصادی ،نظام عام یا کالن اجقماعی است .فی الواقع نظااام عااام یااا کااالن اجقماااعی مشااقمل و
منقسم بر خرده نظامهایی است که نظامهای سیاسی اققصادی و فرهنگی جزو افراد آن میباشد.
گرچه در آرار اسالف فقها از حفظ نظام به عنوان قاعده فقهی به نحو مسققل نامی به میان نیامده اساات
و لیکن فقها بکرات در ابواب مخقلف فقهی و تنها با اسقناد به آن به عنوان دلیاال و یااا حکماات حکاام
شرعی مبادرت به اصدار فقوا نمودهاند و این حکم به اندازهای در میان اندیشوران اسالمی شاایوع یافقااه
که به مثابه قاعدهای درآمده است.رشریهقی  ۱۳۸۷ص ۲۵۱چرا که تمااامی وی گیهااای یااک قاعااده
فقهی را داراست بطوری که میتوان این قاعااده را بااه عنااوان قاعاادهای عااام یااا رئیسااه مقفاا ،علیااه
اصطیادی واقهی و در عرض دیگر قواعد فقهی و حقی در رأس آنهااا بااه شاامار آورد .رملااک افضاالی
اردکانی  ۱۳۹۷صص۹۵-۹6
با تهم ،در آرار فقهای شیهه و توجه به مواردی که فقها به اسقناد این قاعده مبادرت به اصدار فقااوی
نمودهاند میتوان سیطره این قاعده را در ادبیات فقهی شیهه در سه گسااقره بااه شاارح لیاال شناسااایی
کرد:
الف -مراد از نظام نظام مهیشقی مردم است یهنی اموری که اخقالل در آن زندگی عمااوم مااردم را
بی سامان میکندکه ناپسند وم بوض شارع استرموسوی خمینی .۱۳۷۹ج/۲ص 6۱۹باار اساااس ایاان
مهنی صرفنظر از نوع حکومت که صالح باشد یا فاس ،وقطعنظر از افراد اجقماااع کاه تمااامی مساالمان
باشند یا نباشند نظام مهیشت و زندگی عموم مردم نمیبایست مخقل شود.
ب -مراد از نظام کیان اسالم است .فقها عموم ًا ایاان مهنااا را بااا تهبیاار حفااظ بیضااه اسااالم افاااده
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اسالم و احکام و شهائر اسالمی و حدود و ر ور کشورهای اسالمی است.
ج -مراد از نظام موجودیاات حکوماات اسااالمی اساات؛ امااام خمیناای رره در راسااقای ایاان مفهااوم
میفرمایند« :اگر حفظ اسالم جزو فریضههای بزرگ است و بزرگقرین فریضه است .برهمه مااا و شااما
و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسالمی از اعظم فرایض اساات .رموسااوی خمیناای
 ۱۳۸۹ج/۱۵ص۳۲۹
 -2-1استقالل اقتصادی
واژه اسققالل عین ًا در قرآن نیامده است ولی مفهااوم آناارا میتااوان از برخاای واژگااان تهااابیر و آیااات
موجود در آن اسقنباا کرد .مانند روی پای خود ایسقادن رفااقح ۲۹/؛ عاادم میاال و اعقماااد بااه کااافران
رهود ۱۱۳/؛ پیروی نکردن از اهل کقاب و مشرکان رآل عمااران۱۴۹/؛ مائاده ۴۹/؛ نفاای ساابیل کااافران
رنساو ۱۴۱/؛ نداشااقن دوسااقی صاامیمانه بااا مشاارکان رآل عمااران۱۱۸/؛مائااده ۵۷/؛ نپااذیرفقن ساالطه
وسرپرسقی کافران رفاطر۱۰/؛ منافقون ۱۸/و همچنین آیاتی که دشمنی کافران بااا مساالمانان را گوشاازد
و خواسقار هوشیاری آنان در براباار توطئاه ونقشااههای مشاارکان اساات ربقااره۱۰۵/؛ آل عمااران۱۱۸/؛
توبه۸/
واژه اسققالل واژهای عربی از باب اسقفهال و با واژگانی همچون :قلیل تقلیاال و قلاات از یااک ریشااه
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کردهاند رنائینی ۱۴۲۴ق صص ۳۹-۴۰براساس این مهنی مقصود از حفظ نظااام حفااظ موجودیاات

میباشد .در تهریف ل وی اسققالل آمده است-۱« :خودمخقاری -۲اداره کشور با اخقیار و آزادی باادون
مداخله کشورهای بیگانه» رمهین  ۱۳6۰ص ۲۵6همان طور که خواهید دید مفهااوم اصااطالحی ایاان
واژه از مهنای ل وی آن دور نیفقاده است .اگر بخواهیم مفهوم اصااطالحی اسااققالل را اسااقخراج کناایم
میبایست عناصر لیل را در آن لحاظ کنیم:
«-۱جدا نمودن حاکمیت یک کشور از هر نوع سلطه واققدار خارجی
-۲وضع هر تجمع بشری که دسقگاه وارکان آن نسبت به دسقگاه وارکااان تجمااع بشااری دیگااری در
حال اطاعت و پیروی واقع نشده باشد
-۳حقی که بااه موجااب آن هاار کشااور [در اعمااال سیاساات داخلاای یااا خااارجی خااود آزاد اساات
رمنصوری  ۱۳۷۴ص۵۵
با لحاظ این عناصر میتوان اسققالل را داشقن قدرت تصمیمگیری وسیاستگذاری همراه با اعمااال
این تصمیم و سیاسقها در حیطه حاکمیت تهریف کرد .رآقابخشی و افشاری راد  ۱۳۷6ص۲۷۷
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تهاریف مقهددی از اسققالل اققصادی به عنوان یکی از مولفااههای تاریرگااذار در سیاساات خااارجی
مطرح شده است که به منظور جلوگیری از اطاله کااالم بااه تهریااف لیاال بساانده ماایکنیم« :مجموعااه
امکانات و توانایی هایی که با اتکاو به آن یک کشور با ابقکار عمل باار اققصاااد داخلاای و روابا آن بااا
اققصااااد باااین المللااای حاکمیااات دائااام تماااام عیاااار و بیااار قابااال انققاااال داشاااقه باشاااد
رهاشمی .۱۳۷۴ج/۱ص۱۷۸
- 3-1قرین شناسی استقالل اقتصادی با واژگان مشابه
منظور از قرین شناسی در اینجا عبارتساات از :کنااارهم نهااادن واژه اسااققالل اققصااادی بااا سااایر
واژگان نزدیک وسنجش آنها با همدیگر به منظور تفکیک نسبی از هم یا تشخیص نحوه ارتباا آنها بااا
یکدیگر.
 -1-3-1خودکفایی
خودکفایی به حالقی اشاره دارد که کشوری برای بقاو خود نیاز به هاایح حمایاات تهاماال و کمااک
خارجی نداشقه باشد« .جامههای که بقواند نیازهای خود را در حد باالیی از رفاه تولید کند و ناااگزیر بااه
وارد کردن کاال از خارج نباشد خودکفاست .راسحاقی  ۱۳۹۰صص ۹6-۹۷امااا «مااراد مااا از اسااققالل
اققصادی در نظام جمهوری اسالمی ایران مخالفت با هرگونه داد و سقد بااا کشااورهای دیگاار وتااامین
کلیه مایحقاج زندگی در داخل نیست رملکزاده  ۱۳۹۰ص ۲۴۲به عبارت بهقر چنانچااه «جامهااه[ای
بقواند نیازهای خود را در حد قابل قبولی از رفاه تولید کند و در اداره امور اققصادی مقکی بااه دیگااران
نباشد هر چند ترجیح دهد برخی از نیازهای اققصادی خود را به دلیاال هزینااههای پااایینتر یااا هاادف
دیگری از خارج از کشور تامین نماید رهادوی تهرانی  ۱۳۸۳ص ۸۳ملقاای مسااققل اساات؛ فلااذا اگاار
واردات به حد افراا نرسیده باشد آنگونه که اگرصادرات به ما را قطع کننااد زناادگیمان دچااار اخااقالل
نگردد منافاتی با اسققالل اققصادی ندارد .رمطهری  ۱۳۸۹ج/۲۴ص۲۳۸
 -2-3-1اقتصادمقاومتی
اققصاد مقاومقی وضع مفهومی جدیدی است که اولین بار در سال  ۱۳۸۹توس مقام مهظم رهبااری در
دیدار با جمهی از کارآفرینان کشور با اتکاو بر اندیشه دینی مطرح شد .اندیشهای که بدون تاریر پااذیری
از جریانات مخقلف علمی در تالش است تا مسأله اققصاد را با اسقفاده از منابع اصیل فکاار دیناای حاال
نماید .اققصاد مقاومقی در رویارویی با اققصاد وابسقه و مصرف کننده قرار میگیرد .این اققصاااد منفهاال
نیست و در مقابل اهداف سلطه ایسقادگی میکند وسااهی در ت ییاار ساااخقارهای اققصااادی موجااود و

132

اققصاد مقاومقی را میتوان به مهنای «تکیه نکردن بر توانایی و ترفیقهای داخلی و قطااع وابسااقگی از
خارج دانست و در شرایطی مطرح میشود که یک کشور یا گروه از ناحیه دشمنان خود مورد تهاارض
اققصادی قرار گیرد رمصباحی مقدم  ۱۳۹۱ص۱6
در مقام قرینشناسی مفهوم اسققالل اققصادی با مفهوم اققصاد مقاومقی میتوان گفاات« :اققصااادمقاومقی
دو بهدی است هم ناتر به جنبه سلبی است هم ناتر به جنبه ارباتی؛ یهناای هاام میخواهااد بگویااد در
مقابل فشارهای دشمن باید بایسقیم واجازه ندهیم کااه خواسااقههای آنااان باار مااا تحمیاال شااود وهاام
میبایست طریقی را دنبال کنیم که اققصاد ما پویا باشد و بقواند هر نوع مااانهی را کااه باار ساار رشاادش
واقع میشود پس بزند رمصااباحی مقاادم  ۱۳۹۱ص ۱6فلااذا جنبااه ارباااتی اققصاااد مقاااومقی همااان
اسققالل اققصادی است.
-3-3-1توسعه اقتصادی
توسهه اققصادی به عنوان مفهومی نوپا پس از رویدادهای قرن بیسقم از جمله بحرانهااای اققصااادی
و جنگ جهانی دوم به تدری مطرح شد .تفاوتهای اساسی در وضهیت مردمااان در عرصااه جهااانی
اندیشه رسیدن به وضهیقی مطلوب وگذار از وضهیت سنقی به مدرن را باار الهااان تصاامیم گیرناادگان
اققصادی مسل ساخت رجلیلی ونیکفر  ۱۳۹۰ص۱۲۲
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بومیسازی آن بر اساس جهان بینی اسالمی و اهداف آن دارد.

نویسندگان شهیرحقوق اساسی توسهه و اسققالل اققصادی را قرین یکاادیگر میداننااد رهاشاامی ۱۳۷۴
ج /۱ص ۳۰۰چراکه از عمده دالیل وابسقگی اققصادی کشور فقرعلمی عدم تخصص و مهااارت در
فهالیقهای اققصادی به وی ه تولیدی اساات رهاشاامی  ۱۳۷۴ج /۱ص ۲۹۹از ایاان رو میتااوان توسااهه
اققصادی را «رشد همراه با افزایش ترفیتهای تولیدی اعم از ترفیتهای فیزیکی انسااانی واجقماااعی
رامرائی و اشرفیپور  ۱۳۹۵ص  ۱تهریف کرد.
-1براهین عقلی-کالمی و مبانی توسعه قاعده حفظ نظام از اسالم به حفظظظ حکومظظا اسظظالمی از
منظر امام خمینی (ره)
 -1-2براهین عقلی  -کالمی
در ادبیات فقهی شیهه قاعده حفظ نظام افاازون باار حفااظ نظامااات اجقماااعی و اققصااادی جامهااه
اسالمی گسقره دیگری نیز دارد که از آن به حفظ بیضه اسالم تهبیر میشود .این مفهوم در لساان فقهااا
گاهی بر حفظ اساس اسالم و جماعت مسلمانان رحاتمی و آقاجری  ۱۳۹۳صص ۷۲-۷۱گاااهی باار
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حفظ حدود و ر ور سرزمینهای اسالمی رنائینی ۱۴۲۴ق ص ۴۰مصداق پیدا کرده است.
در ادبیات فقهی امام خمینی رره قاعده حفظ نظام اسالم در دو سطح بکار رفقااه اساات .در سااطح
اول :امام بسان سایر فقها این قاعده را در مصادیقی همچون دفاع از مرزهای بااالد مساالمانان رموسااوی
خمینی  ۱۳۹۱ص ۴۵6حرمت تقیه علماو در صورت در خطر بااودن دیاان رموسااوی خمیناای ۱۳۹۱
ص۴۵6؛ موسوی خمینی  ۱۳۸۹ج/۱۸صص ۱۰-۱۱ضاارورت اماار بااه مهااروف و نهاای از منکاار در
صورت در خطر بودن دین رموسوی خمینی  ۱۳۹۱ص ۴۵۰بکار بردهاند .در سطح دوم :امام خمیناای
سیطره قاعده حفظ نظام را از حفظ اسالم به حفظ حکومت سیاسی تهماایم دادهانااد .از نظاار نگارنااده
دلیل عمده این تهمیم دوچیز میتواند باشد؛ یکی اینکااه در اندیشااه سیاساای امااام خمیناای حکوماات
اسالمی جزو الینفک اسالم میباشد ودیگر اینکه مهیار ومبانی اساسی در تشااخیص مصااالح و مفاسااد
برای حفظ نظام عقل میباشد و بدیهی اساات کااه هرگاااه عقاال حکاام قطهاای بااه وجااود دو عنصاار
مصلحت و مفسده بدهد؛ شرع نیز این حکم عقاال را پیااروی میکنااد رملااک افضاالی اردکااانی ۱۳۹۷
ص ۲66فلذا به نظر می رسد با بررسی براهین عقلی-کالمی امام خمینی مبنی باار ضاارورت اسااقمرار
حکومت اسالمی در عصر بیبت میتوان به علت تهماایم قاعااده حفااظ نظااام از اسااالم بااه حکوماات
اسالمی از منظر امام نائل شد.
 -1-1-2ضرورت عقلی تشکیل حکوما برای جوامع بشری
مدنی الطبع بودن انسانها و تضاد منافع میان آنها ضرورت تشکیل حکومت را در جوامع انسانی بااا
هدف حفظ عدالت ایجاد نظم و ارتقاو زندگی انسانها توجیه میکند .این بداهت بقدری اساات کااه مااا
را از هرگونه اسقدالل دیگر در این زمینه باای نیاااز ماای سااازد .امااام خمیناای رره در کقاااب حکوماات
اسالمی و والیت فقیه میفرمایند« :از احکام روشن عقل که هیح کااس انکااار آناارا نمیتوانااد بکنااد آن
است که در جامهه بشری قانون وحکومت الزم است و عائله بشر نیازمند به تشکیالت و تقاضااانامهها
و والیت و حکومتهای اساسی است رموسوی خمینی  ۱۳۸۴ص۷۱
 -2-1-2حکوما اسالمی ابزاری برای ابقاء و اجرای احکام شریعا در عصر غیبا
براساس آیات قرآن کریم احکام اسالم برای همیشه وضع شده و الزم االجرا هسقند رابااراهیم۵۲/؛
یونس۲/؛ احزاب ۴۰/مرحوم کلینی با لکر سند از زراره نقل میکند کااه از امااام صااادق رع در مااورد
حالل و حرام سوال کردم آن حضرت فرمودند :حالل محمد همیشااه تااا روز قیاماات حااالل اساات و
حااارام او همیشاااه تاااا قیامااات حااارام اسااات؛ بیااار آن نخواهاااد باااود و بیاااراو نخواهاااد
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اعققاد به عدم ضرورت تشکیل و اسقمرار حکومت اسااالمی در عصاار بیباات کبااری کااه باایش از
هزاران سال از آن میگذرد و شاید مصلحت اققضاو کند که سااالیان سااال نیااز بااه درازا بکشااد انکااار
ضرورت اجرای احکام جزایی مالیاتی و دفاع از حدود و ر ااور و تمامیاات ارضاای وطاان اسااالمی را
درپی خواهد داشت؛ چنین دیدگاهی جامهیت احکام و جاودانگی دین مبااین اسااالم را انکااار میکنااد
رموسوی خمینی  ۱۳۹۲صص۲۴-۲۵
در اسالم حکومت ابزاری برای اجرای احکام شااریهت و برقااراری نظااام عادالنااه اسااالمی اساات.
حضرت امیرالمومنین خطاب به ابن عباس در حالی کااه کفااش خااود را پینااه ماایزد راجااع بااه نفااس
حکومت فرمودند« :به خدا سوگند همین کفش بی ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوبتر اساات
مگر اینکه حقی را با آن به پا دارم یا باطلی را دفع کنم رنه البالبه:خطبه۳۳ /
از منظر امام خمینی رره نیز برای اینکه قانون مایه اصااالح و سااهادت بشاار شااود بااه قااوه اجرائیااه
ومجری احقیاج دارد به همین جهت خداوند در کنار فرسقادن یک مجموعه قانون یهنی احکااام شاارع
یک حکومت و دسقگاه اجرا و اداره مسققر کرده است .رسول اکرم رص در رأس تشااکیالت اجرایاای
واداری جامهه مسلمانان قرار داشت وعالوه بر ابالغ وحی و بیان و تفسیر عقایااد و احکااام و نظامااات
اسالم به اجرای احکام و برقرای نظامات اسالم همت گماشقه بود تا دولت اسااالم را بااه وجااود آورد.
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آمدرکلینی ۱۴۰۷ق.ج/۱ص۵۸

جانشینی که رسول اکرم رص برای خود تهیین کرده بود نیز جانشااین در صاارف بیااان احکااام نبااوده
بلکه جانشین ایشان در اداره مجموعه حکومقی پیامبر و اجرای احکام اسالم بوده اساات تااا در راسااقای
اجاارای احکااام و نظامااات اسااالم در جامهااه سااهادت دنیااا و آخاارت مااردم تااامین شودرموسااوی
خمینی  ۱۳۹۲ص۲۱
 -3-1-2ماهیا وکیفیا قوانین اسالم
قوانین شریهت اسالمی حاوی قااوانین و مقااررات مقنااوعی اساات کااه هرچااه جوامااع بشااری در
عرصههای سیاسی فرهنگی واققصادی نیاز دارند فراهم آورده است .ماهیت وکیفیاات ایاان قااوانین بااه
گونه ای است که بدون تامین یک دسقگاه عظاایم و پهناااور اجاارا و اداره نمیتااوان بااه وتیفااه اجاارای
احکام الهی عمل کردرموسوی خمینی  ۱۳۹۲صص۲۵-۲6
لزوم نیاز به حکومت منحصر و محدود به زمان حضرت رسااول نیساات چراکااه احکااام اسااالمی
محدود به حدود زمانی و مکانی نیست و برای همیشااه وضااع شااده و باااقی و الزم االجراساات؛ فلااذا
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ضرورت اسقمرار اجرای احکام که الزمه خاتمیت دین اسالم است اققضای اسقمرار حکوماات بهااد از
پیامبر را داردرموسوی خمینی  ۱۳۹۲ص۲۳
 -4-1-2ضرورت استمرار حکوما اسالمی برای حفظ نظام اجتماعی
امام خمینی رره الزمه حفظ نظامات اجقماعی و جلوگیری از اخااقالل و هاارج و ماارج در آن را
تشکیل و اسقمرار حکومت اسالمی میدانند و فرمودهاند« :باادون تشااکیل حکوماات و باادون دسااقگاه
اجرا و اداره که همه جریانات و فهالیقهای افراد را از طری ،اجرای احکام تحاات نظااام عادالنااه درآورد
هرج و مرج بوجود میآید؛ پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیخقگی پیش نیاید و جامهااه دچااار
فساد نشود چارهای نیست جز تشکیل حکومت و انقظام بخشیدن به همه اموری که در کشااور جریااان
مییابدرموسوی خمینی  ۱۳۹۲ص۲۳
مبانی
منظور از مبانی در اینجا اساس پایه وبنیانهای فقهی و اصولی است که از منظر امااام خمیناای رره
بخوبی داللت بر شمول قاعده حفظ نظام بر حفظ حکومت اسالمی دارد.
 -1-2-2وجوب عقلی مقدمه واجب
از جمله مبانی که امام خمینی رره در حفظ نظام سیاساای و اسااقمرارش بااه آن تمسااک جسااقهاند
وجوب عقلی مقدمه واجب است .منظور از مقدمه واجب مقدمهای است کااه باادون آن لی المقدمااه
واجب است ولی قابل انجام نیساات رمحماادی  ۱۳۷۵صااص۲۰۱و ۲۱۵امااام خمیناای رره مهققدنااد
چنانچه شخصی با تر مقدمات از انجام لیالمقدمااه عاااجز باشااد عقاال حکاام میکنااد کااه چنااین
شخصی مهذور نیست رتقوی اشقهاردی  ۱۳۸۵ج/۲صص۹۷-۹۸
مقوله عقلی مقدمه واجب در نگرش سیاسی امام خمینی رره تاریر بسزایی گذاشقه اساات .از منظاار
ایشان اجرای احکام الهی و لزوم اسقمرار آن تااا روز قیاماات دلیاال تشااکیل حکوماات اسااالمی اساات
ونفس این امر رلی المقدمه اققضا میکند که حکومت اسالمی اسقمرار داشقه باشااد رمقدمااه واجااب
چراکه اجرای احکام الهی بدون برقراری حکومت اسااالمی امکااان ناادارد .رموسااوی خمیناای ۱۴۲۱ق.
ج/۲ص6۱۹
از دیدگاه ایشان حفظ اسالم دفاع از تمامیت ارضی و اسققالل اجقماع مساالمین اجاارای احکااام
اسالمی حفظ وحدت مسلمانان و جلوگیری از افقراق آنها همگی دال بر تشکیل حکوماات و اسااقمرار
آن دارد .بدون تشکیل [وبقای آن و بدون دسقگاه اجرا و اداره که همه جریانااات و فهالیقهااای افااراد را
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میآید پس برای اینکه هرج ومرج پیش نیاید و جامهه دچار فساد نشود چااارهای نیساات جااز تشااکیل
[واسقمرار آن رموسوی خمینی  , ۱۳۹۲صص۲۰-۴۰
 -2-2-2مصلحا نظام اسالمی
یکی دیگر از مبانی مشروعیت حفظ نظااام سیاساای حکوماات اسااالمی از منظاار امااامرره عنصاار
مصلحت است .ایشان فرمودهاند« :مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی بفلاات از آن موجااب
شکست اسالم عزیز میگردد رموسوی خمینی .۱۳۸۹ج /۲۰ص ۱۷6از این رو در سپهر اندیشااه امااام
خمینی حاکم باارای حفااظ نظااام حکوماات اسااالمی میتوانااد از جریااان هاار امااری اعاام از عبااادی
وبیرعبادی که مخالف مصالح حکومت اسالمی باشااد جلااوگیری بهماال آورد از جملااه قراردادهااای
شااارعی را کاااه مخاااالف مصاااالح کشاااور واساااالم اسااات یکجانباااه ل اااو کناااد .رموساااوی
خمینی.۱۳۸۹ج/۲۰ص۴۵۲
از دیرباز در ادبیات فقهی شیهه عنصرمصلحت کاربرد فراوانی داشقه است؛ بطوری کااه شاااهد آراو
و فقاوای بیشماری از سوی فقها در عرصههای گوناگون از جمله حفظ نظام دین به اسقناد این عنصاار
بودهایم رعمیدزنجانی و موسی زاده  ۱۳۹۳صص  ۱6۹ -۱۷۲در این میان هنرامام خمیناای رره صاارفا
در گذر دادن عنصر مصلحت از مرحله تئوری بااه عماال و عینیاات بخشاایدن بااه آن در عرصااه نظااام

مقالۀ پژوهشی :تبیین قاعده حفظ نظام سیاسی و تعیین /...ناصر قاسمی و مرتضی آموزگار

از طری ،اجرای احکام تحت نظام عادالنه درآورد هرج وماارج اجقماااعی و اعققااادی و اخالقاای پدیااد

حکومت اسالمی بااوده اساات؛ چراکااه فقهااای پاایش از ایشااان بااه دلیاال دور بااودن از اباازار قاادرت
وحکومت حالت فرابت از پرداخقن به حل مشکالت حکااومقی و اجرایاای دامنگیرشااان شااده بااود.
رعمید زنجانی و موسی زاده  ۱۳۹۳ص۱۷6
البقه این نوآوری امام خمینی شکسقن مرزهای سنقی گسقره قاعده حفظ نظام نیساات؛ بااه عبااارت
دیگر گرچه اصطالح حفظ نظام سیاسی شکل عاریقی بخود گرفقه و لیکن فی الواقع [ایشااان از ایاان
اصطالح همان حفظ نظام مهیشقی مساالمین ونظااام دیاان را اراده کردهانااد رشااریهقی  ۱۳۸۷ص۲۵۵
بطوری که در ادبیات کالمی امام میتوان یکسانانگاری نظام حکومت اسالمی بااا نظااام دیاان و نظااام
مسلمین را شاهد بود .ایشان در صحیفه نور میفرمایند« :االن جمهوری اسااالمی؛ یهناای اسااالم و ایاان
امانقی است بزرگ که باید از آن حفاتت کنید .مطمن باشید که پیروزیااد .اسااالم در دساات مااا اماناات
است و ما موتفیم تا این امانت را حفظ کنیم .رموسوی خمینی ۱۳۸۹ج/۱۹ص۱۷۳
امام خمینی رره در ساز و کار مصلحت اندیشی در حفظ نظام سیاسی آنرا محدود بااه حاادودی و
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محصور به حصارهایی از جمله تقدیم اهاام باار مهاام مخااالف نبااودن بااا شااریهت و اسااقفاده از نظاار
کارشناسان و مقخصصان نمودهاند .ایشان در بخشی از پیام خود به اعضای مجمع تشااخیص مصاالحت
نظام سازگاری مصلحت اندیشی با دسقورهای شریهت را مطرح کرده و فرمودهانااد...« :شااما در عااین
این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خالف شاارعی صااورت نگیاارد وخاادا آنااروز را نیاااورد
تمامی سهی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسالم در پیح و خمهای اققصادی نظااامی اجقماااعی و
سیاسی مقهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد ».رموسوی خمینی  ۱۳۸۹ج /۲۱ص6۱
همچنین درسیره عملی ایشان اسقفاده از نظر کارشناسان و مقخصصان پیوند عمیقی با سااازوکارهای
مصلحت اندیشی دارد بطوری که فرمودهاند« :آنچه در حفظ نظااام جمهااوری اسااالمی ایااران دخالاات
دارد که فهل یا تر فهل آن موجب اخقالل نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که تر آن یا فهاال آن
مسقلزم فساد است و آنچه فهل یا تر فهل آن مسقلزم حرج است پس از تشااخیص موضااوع بوساایله
اکثریت وکالی مجلس شورای اسالمی با تصریح به موقت بودن آن که موضوع محق ،اساات وپااس از
رفع موضوع خودبخااود ل ااو میشااود مجازنااد در تصااویب واجاارای آن ».رموسااوی خمیناای ۱۳۸۹
ج/۱۵ص۲۹۷
 -3-2-2قاعده تقدیم اهم بر مهم
یکی دیگر از مبانی اصولی که امام خمینی رره در حفظ نظام سیاسی بدان اسقناد کردهانااد قاعااده
تقدیم اهم بر مهم است .کاربست این قاعده در مقوله تزاحم است .تزاحم بدین مهنی است کااه هرگاااه
دو حکم برای یکدیگر مزاحمقی ایجاد کنند آنگونه که در مقام امقثال نقااوان بااه هاار دو عماال کاارد آن
حالت را تزاحم و آن دو حکم را مقزاحمین میگویندر محمدی  ۱۳۷۵ص۳۳۷
امام خمینی رره در باب رفع تزاحم دو واجب فرمودهاند« :هرگاه دو واجب بااا هاام تاازاحم داشااقه
باشد اگر مصلحت آنها مساوی باشد انسان مخیر است و میتواند هریک از آنها را کااه بخواهااد انجااام
دهد لیکن هرگاه یکی مهمتر باشد الزم است آنرا امقثال کند واگر تر کند و بااه اسااققبال مهاام باارود
در تر اهم مهذور نیست باار خااالف مهاام کااه عااذر او در درگاااه الهاای پذیرفقااه اساات رموسااوی
خمینی  ۱۳۸۵ص۱۳۱
فی الواقع از منظر امام خمینی رره حفظ نظام از اعظاام فاارایض اساات .رموسااوی خمیناای ۱۳۸۹
ج/۱۵ص ۳۲۹از این رو هیح یک از احکام شرعی در مقام تزاحم یارای رویارویی بااا آن را ندارنااد و
«...برملت ایران خصوصا و بر جمیع مسلمانان عموما واجب است این امانت الهاای [نظااام اسااالمی را
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حفظ نموده و در راه ایجاد مققضیات بقای آن و رفع موانع ومشکالت آن کوشااش نماینااد ».رموسااوی
خمینی  .۱۳۸۹ج/۲۱ص۴۰۳
ایشان حقی بقدری بر اهم بودن حفظ نظام اسااالمی تاکیااد دارنااد کااه در خصااوص تقاادیم آن باار
مهمی همچون جان حضرت ولی عصر فرمودهاند «...حفظ نظام جمهوری اسالمی از حفااظ یااک نفاار
ولو امام عصر هم باشد اهمیقش بیشقر است برای اینکه امام عصاار هاام خااودش را فاادا میکنااد باارای
اسالم »...رموسوی خمینی  ۱۳۸۹ج/۱۵ص۳6۵

مبانی فقهی کاربسا قاعده حفظ نظام سیاسی در حمایا از استقالل اقتصادی از منظر امام(ره)
در طول تاری کشورهای اسقهمارگر به دلیل داشقن خصیصه فزونخواهی برتریطلباای و قاادرت
طلبی همواره سهی داشقهاند گسقره سلطه خود را سر جوامع و ملل دیگر بگسقرانند تااا از ایاان طریاا،
مطامع اسقهماری خویش را تامین و ملل تحت سلطه خااویش را در عقااب ماناادگی و اسقیصااال نگاااه
دارند .در این میان امپریالیسم نشان داده است که در اجرای سیاسااتهای اسااقهماری خااویش هاازاران
چهره آشکار و نهان دارد :اگر در گذشقه اسقهمارگران برای تامین منااافع خااویش بااه لشکرکشاای روی
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که در ایران به طور رسمی اعالم شده ودر مدتی کوتاه نقای عظیمی بااه بااار آورده [را بااا تمااام تااوان

میآوردند و موجودیت و اسققالل سیاسی حکومتها را تهدید میکردند امااروزه دیگاار نمیخواهنااد
مانند اسالف خویش باصب و مقجاوز شناخقه شده و با خشم و بضب افکار جهااانی و جامهااه ملاال
مواجه گردند .از این رو در دوران مهاصر کشورهای اسقهماری اققصاد جوامع سیاسی بهنوان یکاای از
مولفههای مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکوماات را نشااانه گرفقااه وقصااد دارنااد تااا بااا نفااول
اققصادی بازار کشور هدف را شناسایی و تصاحب و آن کشور را وابسقه کنند تا با وابسقگی اققصااادی
به خویشقن داعیه اسققالل طلبی آن جوامع را در نطفه خاموش و مطامع اسااقهماری خااویش را تااامین
نمایند.
امام خمینی رره با در عمی ،این موضوع اهمیاات اسااققالل اققصااادی را فزونتاار از سااایر ابهاااد
اسققالل دانسقه و فرمودهاند« :امکان ندارد که اسققالل بدساات بیایااد قباال از اینکااه اسااققالل اققصااادی
داشقه باشیم ».رموسوی خمینی .۱۳۸۹ج/۱۰ص ۱۰۵همچنین ایشان وابسااقگی اققصااادی را سرمنشاااو
تمام وابسقگیها دانسقه و فرمودهاند« :اگر ما مسامحه کنیم و وابسقه بااه خااارج باشاایم ایاان وابسااقگی
اققصادی به خارج قهر ًا وابسقگی سیاسی میآورد قهر ًا وابسقگی اجقماعی میآورد و مااا همااان اساایرها
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خااواهیم بااود کااه بااودیم وبااه مااا همانهااا حکوماات خواهنااد کاارد کااه کردنااد ».رموسااوی
خمینی .۱۳۸۹ج/۱۰ص۴۰
اسققالل اققصادی نه تنها پیوندی عمی ،با موجودیاات واسااققالل سیاساای حکوماات اسااالمی دارد
بلکه شرا الزم اسقمرار موجودیت و اسققالل سیاساای نظااام اسااالمی اساات؛ از ایاان رو بااه جرئات
میتوان گفت که یکی از اهداف امام راحل از طرح قاعده حفظ نظام سیاسی عموما حفااظ اسااققالل و
خصوصا اسققالل اققصادی جوامع و حکومتهای اسالمی است .در این میان بدیهی اساات نظاار امااام
خمینی رره در حمایت از اسققالل اققصادی نظام اسالمی با ابقناااو باار مااذاق شااریهت مبناای باار نفاای
هرگونه سلطهپذیری بر نظام اسالمی در قالب قواعد فقهی همچون نفی سبیل حرمت تقویاات کفااار و
الضرر که ریشه در تهالیم قرآنی روایی و عقالنیت دارد میباشد.
 -1-3نفی سبیل
به موجب این قاعده که از آیه ۱۴۱سااوره نساااو اخااذ گردیااده هرگونااه ارتباااا و تهاماال اعاام از
سیاسی اققصادی و...که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود حرام است؛ چراکااه ساابیل عااام اساات و
انواع سلطهها را در بر میگیرد .رموسوی خمینی ۱۴۲۱ق.ج/۲ص۷۲۷
قاعده نفی سبیل به ربم نظر امام خمینی رره صرفا جهل تشریهی را نفی کرده است و این قاعااده
به هیح وجه داللقی بر نفاای ساابیل تکااوینی ناادارد؛ زیاارا وقااوع ساالطه در خااارج بااه اربااات رساایده
است.رموسوی خمینی  ۱۴۲۱ق.ج /۲ص۷۲۱؛ فاضل لنکرانی ۱۴۱6ق .ج /۱ص۲6۳
منظور از کافر در آیه ۱۴۱سوره نساو «کسی است که منکر خداساات یااا باارای خاادا شااریک قاارار
میدهد یا پی مبری حضرت خاتم را قبول ندارد...و همچنین اگر در یکاای از اینهااا شااک داشااقه باشااد
ونیز ضروری دین یهنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جز دین اسااالم میداننااد منکاار شااود
چنانچه بداند آن چیز ضروری است وانکار آن چیز برگردد به انکار خدا یا توحیااد یااا نبااوت پیااامبر»...
رموسوی خمینی  ۱۳۹۱ص ۱۷و مراد از مومنین در این آیه اعم از مسلمانان است نه مهنای اخااص از
آن؛ فلذا کلیه فرق اسالمی بجز آنهایی که محکااوم بااه ارتااداد میباشااند مشاامول حکاام آیااه شااریفه
میباشند .رمکارم شیرازی  ۱۴۱۱ق.ج/۱ص۱۷۰
 -1-1-3ادله مثبته قاعده
فقها برای اربات این قاعده به ادله اربهه اسقناد میکنند:
الف -قرآن
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فرماید...« :وان یجهل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال»؛ یهنی :خداوند هرگااز باار زیاان مومنااان باارای
کافران راه تسلطی قرار نداده است .رنساو۱۴۱/
ب -روایات
روایاتی چند بهنوان مسقند روایی این قاعده نقل شده است که مهمقرین آنها حاادی نبااوی اساات
که فرمودند« :االسالم یهلو و الیهلی علیه .رصدوق ۱۴۱۳ق.ج/۴ص۳۳۴
ج -اجماع
گرچه نقل شده است علما در این زمینه اجماع دارند رفاضل لنکرانی ۱۴۱6ق.ج/۱ص ۲۳۳امااا بااه
نظر امام خمینی رره بطور کلی اجماع اعم از مدرکی و اصولی در صورتی حجت اساات کااه کاشااف
از قول مهصوم رع باشد رتقوی اشقهارد  .۱۳۸۵ج/۳ص ۱۳۷با این وجود به نظاار برخاای اندیشااوران
اسالمی با توجه به اتفاق نظر اصحاب و عدم وجود مخالف اجماع مدرکی در کنااار سااایر مسااقندات
برقوت ادله این قاعده افزوده و موید آن میباشد .رشریهقی  ۱۳۸۷ص۲۷۷
د -عقل
عقل به عنوان آخرین مسقند این قاعده است؛ چراکه با توجه سیاست اسالم مبنی باار نفاای هرگونااه
سلطه پذیری هر عقل سلیم که آشنایی با مهارف اسالم دارد مدلول این قاعده را میپذیرد.
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مهم ترین مسقند این قاعده آیه نفی سبیل است رموسااوی خمیناای ۱۴۲۱ق.ج/۲ص ۷۲۰کااه ماای

 -2-1-3داللا قاعده
اکثریت قریب به اتفاق فقهای پیش از امام خمینی رره بااه قاعااده نفاای ساابیل در حااوزه روابا
فردی واجقماعی تمسک جسقهاند اما امام خمینی رره افزون بر کاربست این قاعده در ساااحت روابا
فردی واجقماعی شمول کاربرد آنرا به مسائل سیاسی وحکومقی نیز گسقرش دادند.
این قاعده در عرصه سیاست خارجی مرزهای رواب نظام اسالمی را با دول دیگاار بااه نحااو کلاای امااا
دقی ،ترسیم مینماید .بدین مهنا که نظام اسالمی در پرتو این قاعده میبایست ضاامن مااراوده و تهاماال
با جهان خارج در تمامی زمینهها بااه خصااوص عرصااههای سیاساای و اققصااادی بااا در پاایش گاارفقن
سیاست اتحاد و ائقالف با کشورهای اسالمی وبیراسالمی بیرمحارب اسققالل و عزت خود را حفااظ
نموده و زیر بار هیح سلطهای نرود .راکبری و آقا مهدوی  ۱۳۹۱ص6۰-6۱
نکقه دیگری که امام را در کاربست قاعده نفی سبیل از سایر فقهاا مقمااایز میکنااد ایاان اساات کااه
فقهای پیش از امام عمدت ًا به اسقناد این قاعده صرفا بااه عاادم مشااروعیت ربطااالن روابا ساالطهآمیز
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مسلمین با کفار فقوا دادهاند؛ حال آنکه امام در کاربست این قاعده افاازون باار اعااالم عاادم مشااروعیت
رواب مسلمین با کفار قطع وابسقگی نظااام و جوامااع اسااالمی بااا بیگانگااان را نیااز واجااب دانسااقه و
فرمودهاند« :منظور [از این قاعده جلب توجه نظر مسلمین است تا با هر وسیله ممکن از ساالطه کفااار
خارج شوند ».رموسوی خمینی ۱۴۲۱ق.ج/۲ص۷۲۵
اندیشمندان اسالمی قاعده نفی سبیل را واجد دوجنبه منفی و مثبت دانسقهاند .منظور از جنبااه منفاای
این قاعده عدم پذیرش تحتالحمایگی در قبال مداخله بیگانگان و مقصود از جنبه مثبت ایاان قاعااده
اتخال راهبردهایی برای حفظ اسققالل و عدم وابسقگی نظام اسالمی است.رشریهقی  ۱۳۸۷ص۲۲۰
امام خمینی رره هردوجنبه این قاعده را مورد توجه قرار دادهاند بطااوری کااه تبلااور ایاان توجااه و
همچنین تالزم اسققالل سیاسی و اققصادی منهکس در آناارا بخااوبی میتااوان در ایاان کااالم امااام رره
مشاهده کرد«:اگر چنانچه ما احقیاج داشقه باشیم در ارزاق مان به خارج این وابسقگی باارای مااا اسااباب
این میشود که در امور سیاسی هم وابسقه باشیم و ما بایااد وابسااقگیمان را از اجانااب باارب و شاارق
قطع کنیم اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مسااققل آزاد مااال خودمااان باشااد بایااد در ایاان
اموری که مربوا به اققصاد است ..مربوا به امور دیگر کشور است خودمان فهالیت کنیم و ننشینیم تااا
دیگران انجام بدهند ».رموسوی خمینی .۱۳۸۹ج/ ۱۰ص ۳۷۳
حرمت تقویت کفار
حرمت یا تحریم ضدتحلیل است .رطریحاای ۱۴۰۸ق .ج/۲ص ۴۹۷موضااوع حرماات فهاال حاارام
است .حرام در اصطالح فقه امری است که فهل آن موجب عقاب شود .رجابری عربلااو  ۱۳6۲ص۸۵
تقویت بااه مهناای قااوه دادن نیاارو دادن توانااایی دادن توانااا کااردن و نیرومنااد ساااخقن آمااده اساات
رعمید .۱۳۷۷ج/۱ص 6۰۲بر این اساااس هرآنچااه کااه موجااب نیرومناادی و توانااایی کفااار و بااالقبع
تضهیف مسلمین گردد حرام و مسقوجب عقاب است و باید از آن اجقناب کرد.
ساحت این قاعده آنگونه که بداهق ًا به لهن میرسد محدود و محصور بااه تنظاایم روابا شخصاای
مسلمین با کفار در عرصههای خرده نظامهای اجقماعی و اققصادی نیست بلکه گسااقره ایاان قاعااده کااه
مبقنی بر نفی هرگونه سلطه پذیری است در عرصه سیاست خارجی حکوماات اسااالمی نیااز ساااری و
جاری است.
حکومت اسالمی تا پیش از آن روزی که آرمان جهانیاش مبنی بر زدودن مظاهر کفاار تحقاا ،پیاادا
کند و در تمامی بالد احکام اسالم را مسل کند مرزهای ج رافیایی را به رسمیت میشناسااد؛ بااا ایاان
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داراالسالم و دارالکفررخلیلیان  ۱۳6۸ص۱۵۷
داراالسالم به سرزمینهایی اطالق میشود که نظامات آن ساارزمین تحاات ساایطره احکااام اسااالم
باشاااد اعااام از اینکاااه سااااکنان آن سااارزمینها مسااالمان باشاااند یاااا نباشاااند .رعمیااادزنجانی و
تااوکلی  ۱۳۹۱ص۲۳۳؛خلیلیااان  ۱۳6۸ص ۱۵۸داراالسااالم باار انااواعی قاباال تقساایم اساات :یکاای
سرزمینهایی که مسلمانان خود آنرا بنا نهادهاند و دیگری سرزمینهایی اساات کااه بااه تصاارف مساالمانان
درآمده است .رخلیلیان  ۱۳6۸صص ۱۵۷-۱۵۸عالمه حلی دارالکفر را شامل سرزمینهایی میدانااد کااه
تحت نفول کفار است اعم از اینکه ابقدا توس کفار بنا شده باشد و یا مقهل ،به مسلمین بااوده و سااپس
به تصرف وتسل کفار درآمده باشد.رعمید زنجانی و توکلی  ۱۳۹۱ص۲۳۲
 -۳-۲-۱ادله مثبقه قاعده
در اربات این قاعده میتوان به کقاب سنت وعقل اسقناد جست.
الف -قرآن
از آیه  6۰سوره انفال میتوان حرمت تقویت کفار را اسقنباا کرد .خداوند در ایاان آیااه میفرماینااد:
«واعدوالهم مااسقطهقم من قوه ومن رباا الخیل ترهبااون بااه عاادواهلل وعاادوکم»؛یهنی :وشااما در مقااام
مبارزه با کفار خود را مهیا کنید و تا آن حد که میتوانید از آلوقه وآالت جنگی و اسبان سااواری باارای
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وجود در قاموس حقوق بینالملل اسالمی جهان به دو بلااو کااامال مقمااایز از هاام تقساایم میشااود:

تهدید دشمنان خدا و خودتان فراهم سازید .خداوند در این آیه به مسلمانان گوشزد میکند تا با اتکاااو
بر تمامی داشقههای خود به عزت در مقابل کفار نائل شوند .از مالزمااه مفاااد ایاان آیااه کااه داللاات باار
تقویت مسلمین دارد میتوان حرمت تقویت کفار را اسااقنباا کاارد؛ چاارا کااه اگاار تقویاات مساالمانان
واجب باشد هر آنچه که موجب تضهیف جبهه اسالم و بالقبع تقویت کفار شود حرام است.
ب -روایات
از مدلول دوروایقی که خواهد آمد میتوان حرمت تقویت کفار در مقابل جبهه ایمان را اسقنباا کرد:
روایت اول :امام صادق رع در عرصه رواب اققصادی مسلمین هرآنچه را که موجب تقویاات کفااار و
شر شود حرام دانسقهاند .رحرعاملی ۱۴۰۴ق .ج/۱۷ص ۸۴گرچه از تاهر روایت امااام صااادق رع
میتوان مهیارانگاری حرمت تقویت کفار و شر را در عرصه رواب اققصاد داخلی مساالمین اسااقنباا
کرد و لیکن با توجه به سیره مهصااومین از جملااه امااام صااادق رع کااه سرتاساار زناادگی خااویش را
مصروف نفی هرگونه سلطهپذیری کردهاند میتوان از مدلول این روایت حرماات تقویاات کفااار را در
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عرصه سیاست خارجی نظام اسالمی نیز اسقنباا کرد.
روایت دوم :امام موسی کاتم رع در قضیه صفوان بن مهران که اشقران خود را به هارونالرشااید باارای
سفرح کرایه داده بود و در دل خود بقای هارون را به منظور رساایدن بااه کرایااه اشااقران میپرورانااد
ضمن انققاد از او فرمودند :کسی که بقاو آنها {مظاهر کفر و تلم}را دوست داشقه باشد از آنان خواهااد
بود و هر کس از آنان باشد جایگاهش دوزخ خواهد بود.ر حرعاملی ۱۴۱۴ق .ج/۱۷ص۱۸۲
ج -عقل
بداهت منع تقویت کفار تا بدان حد است که هر صاحب عقل سلیمی که انااد آشاانایی بااا مااذاق
شریهت مبنی بر نفی سلطهپذیری داشقه باشد در لهن خویش بداهق ًا حرماات تقویاات کفااار را تصااور
وسپس تصدی ،میکند.
 -2-2-3داللا قاعده
گرچه در حقوق بین الملل اسالمی تقسیمات ج رافیایی نااه باار مبنااای مرزهااای قااراردادی بلکااه
براساس مرز عقیده و ایمان است .رعمید زنجانی وتوکلی  ۱۳۹۱ص ۲۲۱اما با این وجااود باار خااالف
نظر برخی مقفکران بربی همچون منقسیکو که اسالم را دین شمشیر میداننااد اصاال اولیااه در حقااوق
بینالملل اسالمی اصل همزیسقی مسالمت آمیز است .رخلیلیان  ۱۳6۸صااص ۲۰۷و  ۲۰۹امااا باادیهی
است این اصل تا جایی قابلیت اجرا دارد که در رواب بینالمللی نظام اسااالمی بااا دول بیگانااه هویاات
اسالمی لبح نگردد.
حضرت امام خمینی رره نیز ضمن تأیید رواب صلحآمیز با دول بیگانااه محاادوده آناارا تااا قباال از
سلطه دول بیگانه بر نظام اسالمی میدانند و فرمودهاند« :ما نمی خواهیم در یک کشوری زناادگی کناایم
که از دنیا منهزل باشد .ایران امروز نمیتواند این طور باشد بلکه کشورهای دیگاار هاام نمیتواننااد ایاان
طور باشند که در یک جا بنشینند و مرزهایشان را ببندند .این بیرمهقول است .امااروزه دنیااا ماننااد یااک
عائله و یک شهراست و یک شهر دارای محلههای مخقلفی است که با هاام ارتباااا دارنااد .وققاای دنیااا
وضهش اینطور است ما نباید منهزل باشیم .ما بایااد بااا کشااورهایی کااه بااا مااا هسااقند و مااا را الیاات
نمیکنند رواب داشااقه باشاایم و آقایااان در ایاان فکاار باشااند کااه روابا را تحکاایم کننااد ».رموسااوی
خمینی .۱۳۸۹ج/۱۹ص۴۱۳
اما در این میان کشورهایی هسقند که به دلیل داشقن خصیصه فزونخواهی برتری طلباای و ماهیاات
ضد اسالمی به لطایفالحیل سهی در تضهیف حکومقهای اسالمی وفیالواقع هدم اسالم دارند .بر ایاان
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مسلمین پیدا کنند واجب است...دفاع به هر نحو که ممکن است وقطع ایادی اجانب چه عماال داخلاای
باشد یا خارجی ».رموسوی خمینی  ۱۳۹۱ص۴۵6
الضرر
قاعده الضرر از مشهورترین قواعد فقهی است .بطوری که فقها در ابواب مقهدد فقهی بااه کاربساات
این قاعده پرداخقهاند .در ادبیات فقهی شیهه در خصوص مفهااوم ایاان قاعااده  ۵نظریااه مطاارح شااده
است :نظریه اول :نهی از ایجاد ضرر؛ یهنی :مفاد قاعده نهی از ضرر وضرار است نه چیز دیگاار .نظریااه
دوم :نفی احکام ضرری؛ یهنی مفاد قاعده داللت بر رفع هر حکمی از ناحیه شااارع اساات کااه موجااب
اضرار بر بندگان شود .نظریه سوم :نفی حکم به لسان نفی موضوع؛ بدین مهنا که پیامبر در تاهر ضاارر
را نفی کرده ولی هدف آن حضرت نفی حکم است .فلذا شارع حکم جواز به ضاارر بیاار یااا وجااوب
تحمل ضرر از بیر را تشریع نکرده است .نظریه چهارم :نفی ضرر بیر جبااران شااده؛ باادین مهناای کااه
مفاد این قاعده ضرر جبران نشده را دربر میگیرد .زیرا ضرری که تالفاای شااده در حکاام عدمالضاارر
است .نظریه پنجم :نهی حکومقی نه الهی؛ بدین مهنی که پیامبر در قضیه سمره باان جناادب الضاارر را
به عنوان قانون کلی برای حکومت خود اعالم داشااقهاند .فلااذا در مفهااوم ایاان قاعااده نهاای حکااومقی
مسااققر اساات آن هاام نااه از جنبااه رسااالقی ایشااان بلکااه از جنبااه ریاساات آن حضاارت برملاات.
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مبنا «اگر بواسطه توسهه نفول سیاسی یا اققصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد کااه تساال باار بااالد

رشریهقی  ۱۳۸۷صص۱۲۴-۱۲۸
 -1-3-3ادله مثبته قاعده
کقاب سنت و عقل از مسقندات مثبقه این قاعده میباشند.
الف -قرآن
آیات ۱۲سوره نساو 6سوره طالق و آیات ۲۳۱ ۱۷۳و۲۸۲سوره بقره بر قاعده الضاارر داللاات دارنااد.
رمحق ،داماد ۱۴۰6ق.ج/۱ص۱۳۲
ب-روایات
روایااات مقهااددی از سااوی فقهااا بااه عنااوان مسااقند روایاای ایاان قاعااده لکاار شااده اساات.
رشریهقی  ۱۳۸۷صص ۱۳۲-۱۳۱اما مشهورترین این روایات روایاات مربااوا بااه قضاایه ساامره باان
جندب است .سمره در حیاا خانه مردی از انصار درخت نخلی داشت و پیوسقه باادون اجااازه از ماارد
انصاری برای بازدید درخت خود وارد خانه او میشد و مرد انصاری پیوسقه از او میخواساات هنگاام
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ورود اجازه بگیرد .اما سمره قبول نمیکرد لذا مرد انصاری نزد پیامبر از سمره شکایت کرد .چااون کااه
مذاکرات پیامبر با سمره به نقیجهای منقهی نشد .پیامبر خطاب به مرد انصاری فرمود :باارو درخاات را از
ریشه برکن و جلو او بینداز و سپس فرمود الضرر وال ضرار .رکلینی ۱۴۰۷ق.ج/۵ص۲۹۲
ج -عقل
افزون بر آیات و روایات مقهددی که مسقند قاعده الضرر میباشااد بااداهت عقاال باار مفهااوم ایاان
قاعااده بااه نحااوی اساات کااه میتااوان ایاان قاعااده را در زمااره مسااققالت عقلیااه قرارداد.رمحقاا،
داماد ۱۴۰6ق.ج/۱ص۱۳۱
 -2-3-3داللا قاعده
در ادبیات فقهی شیهه قاعده الضرر در اسقنباا فروعااات احکااام بیشااماری مااورد اسااقفاده قاارار
گرفقه است .اما امام خمینی رره برخالف فقها دیگر کاربست این قاعااده را در ساااحت مهااامالت بااه
مهنی اعم کلمه نپذیرفقه و از آن در اصدار احکام سلطانیه بهره بردهانااد .باادین توضاایح کااه در مسااائل
حکومقی ولی امر مسلمین با صدق عنوان ضرر میتواند در هر زمان که مصالح مسلمین به خطر افقاااد
یا نظام اسالمی مورد تهدید قرار گیرد به این قاعده مقوسل شااود .رمهرفاات  ۱۳۷۱ص ۷باار ایاان مبنااا
حاکم اسالمی مجاز است قراردادهای بین المللی مضر به مصالح حکومت اسالمی را یکجانبه ل و و یااا
حکم به قطع ارتباا با دول مقخاصم صادر و بطور کلاای از جریااان هاار امااری کااه ضاارری را مقوجااه
مصااالح حکوماات اسااالمی و مساالمین نمایااد جلااوگیری بهماال آوردرموسااوی خمیناای .۱۳۸۹
ج/۲۰ص ۴۵۲از این رو امام خمینی رره در خصوص رواب تجاری و سیاسی دولقهااای اسااالمی بااا
اسرائیل ومصرف کاالهای اسرائیلی در جوامع اسالمی فرمودهاند« :کرارا" دولقهااای اسااالمی را دعااوت
به اتحاد و برادری نمودهام در مقابل اجانب وایادی آنها که میخواهند با ایجاااد نفاااق در بااین مساالمین
ودولقهای اسالمی ممالک عزیز ما را درتحت اسارت دول اسقهماری نگه دارنااد واز مخااازن مهنااوی و
مادی آنها اسقفاده کنند .کاارارا" دولقهااای اسااالمی را بخصااوص دولاات ایااران را از اساارائیل وعمااال
خطرنا آن تحذیر نمودم این ماده فساد که در قلب ممالک اسالمی با پشقیبانی دول باازرگ جااایگزین
شده است و ریشههای فسادش هرروز ممالک اسالمی را تهدید میکنند باید با همت ممالک اسااالمی
وملل بزرگ اسالم ریشه کن شود...رابطه با اسرائیل وعمال آن چه رابطه تجاااری وچااه رابطااه سیاساای
حرام و مخالفت با اسالم است باید مسلمین از اسقهمال امقهااه اساارائیل خااودداری کننااد »...رموسااوی
خمینی .۱۳۸۹ج/۲ص۱۳۹
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با توجه به مطالب مطروحه در این نوشقار می توان نقایجی به شرح لیل اسقنباا کرد:
از منظر امام رره قاعده حفظ نظام افزون بر تنظیم وتنسی ،زندگی اجقماعی تابهین حکوماات اسااالمی
میبایست نظام سیاسی وشئونات آن از جمله اسااققالل در تمااامی ابهااادش را در مقاباال اسااقهمارگران
واسقثمارگران بوی ه امپریالیسم حفاتت و حمایاات نمایااد .از منظاار ایشااان اهمیاات اسااققالل در بهااد
اققصادی فزونتر از سایر ابهاد اسققالل است؛ چاارا کااه او ًال وابسااقگی اققصااادی وابسااقگی در سااایر
زمینهها را به دنبال خواهد داشت .رانی ًا اسققالل اققصادی نه تنها پیوناادی عمیاا ،بااا حفااظ موجودیاات
حکومت اسالمی دارد بلکه شرا الزم اسقمرار آن نیز هست .اما در این میان باید دانست که امااام رره
با گسقرش قاعده حفظ نظام از حفظ کیان اسالم به حفظ نظام سیاسی و کاربساات قاعااده حفااظ نظااام
سیاسی در مقام حمایت از اسققالل اققصادی آنگونه که برخی گمان میکنند به دنبال ارائه ابزاری باارای
تحکیم حکومت جمهوری اسالمی ایران نیست؛ چرا که از یک سوی از منظر ایشان گسااقرش قاعااده
حفظ نظام از حفظ کیان اسالم به حفظ حکومت اسالمی صرف ًا با ایاان اعققاااد کااه حکوماات اسااالمی
ابزاری برای ابقا و اجرای شریهت است قابل توجیه و در بیر اینصورت فاقد وجاهاات اساات .نگاااهی
گذرا به براهین عقلی -کالمی امام رره و مبانی فقهی واصااولی ارائااه شااده از ناحیااه ایشااان در قالااب
قاعده تقدیم اهم بر مهم وجوب عقلی مقدمه واجب و مصلحت نظام اسالمی تاییاادی برمدعاساات.
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برآمد

افزون بر اینکه نظام سیاسی خود از مصادی ،نظام عام یا کالن اجقماااعی اساات و حفااظ نظااام سیاساای
حکومت اسالمی فی الواقع حفظ نظامات اجقماعی مسلمین است و از دیگر سااوی کاربساات قاعااده
حفظ نظام سیاسی در حمایت از اسااققالل اققصااادی از منظاار امااام رره بااا پشااقوانه قواعااد فقهاای ای
همچون نفی سبیل حرمت تقویت کفار و الضرر که ملهم از مااذاق شااریهت مبناای باار نفاای هرگونااه
سلطه پذیری و سقم کشی است همراه میباشد .با فرض پذیرش نظر امام رره مبنی باار تهماایم قاعااده
حفظ نظام از اسالم به حکومت اسالمی و با توجه به تارر گریزناپذیر حقااوق کیفااری نظااام جمهااوری
اسالمی ایران از موازین اسالمی؛ قاعده حفظ نظام سیاسی میتواند به عنوان یکی دیگر از مبااانی جاارم
انگاری در حوزه رفقار های ناقض اسققالل اققصادی کشور تلقی گردد.
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